


THANG acTHANG 1

1

THANG l i A.KKAU

Cai SST.
Thir bai

Th ba

Th t
Th nm
Th sáu

Th by
CsCi. XHyr.

Th hai

Th ba

Th t. j

Th nm.
Th sáu

Th bày

Tháng II Anitt^

DtMANCHS..

Lusdi

Mardi

ilarcredi ..

Jeudi,.

Víiidredi.

Samedi.. ..

1S1A.SCB2.

Lur.di—
Marùi ....

Mcrcredi

.

Judi
Vendredi.

Samcdi...

DlMASCBE

Tháng 10 nnam
Csd NHT.
Th hai

Th ba

Th tu'

Samedi . ..

DiMA*C3B

Lundi

líardi. . ...

McreredU.

eudi ....

-Vedrcdi

Samedi . .

.

DllU-NCBE

Luadi .

Mardi ...

hCerercdi

.

Jeudi. . •

Vendredi

Samedi..

Gértni CASAVAGGIO

•braìris c

NÒNG C MÌN BM ....

TsíH IN và NHÀ BAN SACH
CA ÔNG CLAUDE và CNG-Ti

’ ò-ng s 119 và 129

06 bán co th th<r và sách ch qubc-ng gi nhu: « náy :

.
I . ThiVf. liu vêsir thi hành án lý v yic hlnhr

Th Lo-vân-Tèn
0 20 Cours 'Annamite 2 50

Tung Sn-bu.. . ••••••• ***•
t 00 Cours gradu. . . . ... . . • • • •

z. an
Tuông 1 Kim-thch-k-duyên. 1 w

Conversalion tiMSiiO FrM3Ì3 rloM 0 °
Tuóng Kim-vân-kiu

0 23 Voõabulairô Annamile /ranais . . .

.

1 00

Tc-ng c-ng ;*•••••
0 40 Vocabulaire Trng-VÌnh-Ký

J

™
S ký Nam-Vt . . . .

. 0 50 Míscellanne
Phong-ba Bu-han Q 10 Scb dy cách nu Curtonné. ..

Cbabtà
.l,.
L'íc

;,;; th
:

nhi Sii-Bo^a
0 *

&íinh-Tâm B-giára cuònth nhl
2 00 Phí-kiôu. °

Và cun th hai
0 30 Th Nam- ký - - - - - ;_*

u

lang-châu
0 30 Truyn Kirá- vân -kiêu ng in

Nh-B-Mai
Ph-kiu.
Th Nam-k •

cùa ngi
.. 1 $ 00

.

.. 2 50

.. 2 50

.. 0 80'

.. í 60
"

1 20

..1 áO

.. 1 10

... 0 30

... 0 20

... 0 10

Bch-vièn

Xg. M °g CLADE, sgl cho lp tc chn^si.

NHM-DNNM NHÂM
(1902)

rT TBASavutrt
II
5 I

1

1 to “
! .vv.V

1

CA0SERIES SLR. AGKinULTURE ET LE COMMÉRCE

MOI TN LE IN NGÀY THÚ‘ NM

ÀNNONCES

|cr Page le Centimtre á 1 50

2e Page le cent á i 00

3» Page le cent 0 80

4* Page le cent...... $0 60

Ch Nhn : G A NàVAGGìO

Ch Bút LNG-KHC-NNH
T D-Thc

trNG LAG-RANDIRE; Sò 84.

SAGO 2NT.
||

GI SÁN NHT TRÌNH

Ngi hòn qule

, mt nm.. 500
f.

' isáu thng. 3 00

m^T Bòng-dng } Ngi Lancsa
^

' icùg ngoi-qucc

[mtnEn. 10 $00

í
sáu tháng. 5 00

Ti pháp cng ngoi quòc 10. 00

%

- Ai muòn mua nht-irinh, òa iàín vic chi vào
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LNG-KHC-ìsTNH, mã thug-agb, ch cõ

*òi cho Ong Canavasgio na.

Thng c lun

( lièp iheo)

|Vic bun bán thõng dóng ià vic trng,

;
Kè nghé náy, ngi pcài có nghip kia

;

• BuOn li nhiêu -Y s cng còn !i

Xem ch chc anh chó :h r,

-

Ngi khng thày nh gng mi t;

1 Mn nc ngi mà sánh vi minh,

Cch n sài r.gi cán kim khích. ?im,

Mt iu nb cng phàn minh su sách
;

Ngi bn uùc a làm phách,

liit sai ba cb ít r dc dè;

Thè di không biêt cy dng phe.

Bê bun bán chng lo toan giòi d ;

Cuc i di hén khen cho không bitìt s,

B b tb ngi phóng t ltè ngao du:

Ànb có lin thi c gi chc khu khu,

Bm không vn, li ánh liéu thân phn ;

Nhác quây phai hay cu bn gin,

Ngh li, gin chng chi hn li làm chi
;

Quyè mt òéu tr rành n nam-nhi.

Chi cho r th phi giùm vi thè.
; _

Khuyên ràng bièt du nèn rách t,

Nén Ihì lãm. t 'hìráagpbt di.-.

Kèo mã minh cng ng/ch u\- ùoigi khi,

‘NAM THir HAI.

ì
'

Ngày 23 Tháng M-i Nam nhàm dn
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NNG co MÍN BÀM m
Vì trng sitg cùa bièt xài mã khog tinh

Xin coi li cùng trong su tình,

Có nghè chi âm bn cho phng ngoài
;

Hi xét giùm li ti nhc có sai,

Minh bi\ vic cây ba cv lúa,.

Nh lày dó mò.n xài ch búa;

Cy t din ng mua sâm ca nhà,

RÙ1 lúc kia mã tri ât chng bòa

;

Dc ma cnóc thì làv ch mà nui min?,
f)á sng có thè thán nghé mièng,
Trong mi ngi r i chng co bã;
Còn báy- ngi khng l mà la,

KÚ rng dóì ráng nghèo ai cu ;Ngi khuyên phài lo dàng kh tu,
Ch ch dau ri by rèn la

;

.
Phi ráng m tính rng lo xa,

ng ch dn nc gan trn, la táp trâng:

Ngi gp lúc tr-i dang tó rng,
Íhng !o lãm d tòi thì ung cns ;

L'o phát gai dàng c mi thông,

Nèu cbng quét thì bi kia Ip ca:
Nay bit khô tbì plii lo bé kh na,
Cc cha rói xn ch d dui ;

Bo lm ngi phi tính ti tinh lui,

Xt khó de dng theo thi mà ;
Gp con rôi phái kièm phng dug g,G xong rdi thì mi thnh thi

;

Tr àu xuân chng r m-i ham chi,
- Ngi trai tráng phi lo cáu báo bò

;

Muòn báo bò ráng ng s kh.'
Chuy-n cc hnn nshê t-hio mà ì *«áp •

t-sc" ban bun tinh toán cho cán,

Câu tín nghía binh hòa phai nh
;

Sanh ra thè ví nh ngi di ch.
Vic ban buôn i chi cho thông

;

Tuy bièí rang tung bui 'úì ch kl.ùnc;
•Soiig phai ngh I.:ó hnh :ii có nhc,
ííãi ch nhóm k ,.ii r.gan ngi di •,

Lc bán buón ngi giá ìhp k giã cao;
Cn lao xao phi dua vi chng má lao xao.
Nêu dng ng, bn hàng ngi bi mt;
I .hrV- rv.ylt.iii nirl"in ... V _ •

"

Khi Ch nhóm ke di ngan ngi di •,

Lc bán buón ngi giá tbàp k gi cao;
Cn lao xao phi dua vi chúng má lao xao.
Nêu dng ng, bn hàng ngi ói mt;
Ch nghu nghen trông 1 mà yn cáp vt,
Chúng thày hj b vã b tai :H không lo c d làm sai,

minh chu ii láy Ctio cha m
;

L- n' chd mTanh 'nTíir Itiub

1 Cbng lo dn li d cho ngi khi
;Nh vy thi sanh cng chog chi,

Thà b dn cbt khi còn nh
;

Con ngi phi s hèn s h,
BiètS thi có dèn cho àu.
Thánh xa rang, ch xung vc su,
Thng cha m, ng noi giá mòng;
Tuy ít hc cng cô tai nghe lóng,

Ngi, tai già thng có dy râng;
Con ngi lo minh vóc tóc rng,
Nu phá hi ât ng lng cham ;R hiêu nghía ch ham u d,D hay lm h hi cho thân

;

Bã bièt rng ai cng lã dân,
•

Tuy vy ch phi ua nhau lãm phi
Ti xin hc mt u i khái,

.
.

•

;
Ngi ng ban nh bn mt ng

;

Hay ua nhau mòi bc ráng moi bngj
Lo chi cbng mau mau dèn ch

;

Nèu chm bc dùng chon th khi$,

Kh ng ãi thèm, kh ch tra;
Li s e gp lòi dng ma,
Gia dóng tròng khong phng che mt
B trt trt it ngi dii gic.
Khò vy thi, xem có bun khng

;Kh biêt buón khuyên ch ngdi trng, j

Mau rng tinh Jàm cho khi cc
J I

(Saustìêp (keo)

Lxg-du-Thúc, Bên-tre|

I am-quòc chí tc dch
I

(lièp (keo)
I

Ngáy th, bn ! r isè quán mã li. ròi"

da ra ngoi *.hònii : LuU-Bi Vng-Trun
,ii chàng khi mi d m -bòng nghi
íiing trng .vang dãy, Trâg-Phi nhy r|

\m
it

m

$8
-tyV.

I®

íteng trong vang dãy, Trng- Phi nhy rj
dn dâng c ht ráng : •: Ca-ca ta khng liil
rõ, dã bát dng rng gic sao ii Iha di.»

íàin cho ,_Lu-Bi Vng-Trung ngói :réflj

nga pbt rung; Trng-Phi trn mát l
thng càn dôn

;
sau lng mt ngi ba^

Lnga...dn._ c,.icèu^_ch—CQ-xii..... Lá, xem ra -11'

Vàn-Trng, thi Lu-Bi Vng-Trung mi

M

H
NÔNG CO MIN BAM

an lòng. Vn-TrDg nói ; <1 Bai-ca ã tha

--r, em- c chi -mà -khng tuân phép lnh; 1>

Phi nói : < phen náy th di, phen sau li

M èn na. » Vn-Trng nói : I d va dèn na,
: s giêt cng cha "mun chi. D Lu-Bí
Vng-Trung bn cáo thòi vã nói rng : «u
Tba-Tng git cà ba b ti cng cbng dn
Oa, xin Tng-quàn dung th. i Trng-
pPni nôi : a vi bng thit Tão-Thão èn dây,a cng gièt va khng còn manb piáp, nay

Míta quyn g hai cái u li. » Lu-Bi
Vng-Trung m dâu chy nh chut. Vn-
SyTrng, Dc-Bc v ra mt Huyén-Bc ráng ;

fcr Tào-Tháo àt nhiên èn na. n TnrCáng
^gi Huyén-9 irc rng : 0 óâl T-cbãu là áu
limii gic, chng nén lâu, chi bng phàn

|òinh óng noi Tiu-bãi, gi H-bi mã làm

.thè k giác, ng nga Tà-Tbo. > HuyéD-

íBc dng theo li, khin Vhn-Trng gi
ÌB-bl, Cam-pbu-nhn Mè-phu-nbn cng an

_;tri noi H-bl. (Nguyên Cam-phu-ohh là ngi
dât Tiu-bái, Mè-phu-nhn là em Mê-Tro.)
ÌTôn-Cng, Gin-ng, Mè-Trc, Mè-Phng,
?ei T-cháu

;
còn Huyén-Bc vi Trng-

ÌPhi dón ni Tiu-bi. — Lu-i Vng-
KíTrung vé ra mát Tàc-Tho, cùng nói Lu-
'B khng c ý phn. Tháo gin mng. «

nhc quc, d ngi lm chi, nt k t hu
dn ra chém qucb.

Chánh th

:

Chó in dâu khani ua Yd cp,

Cá tòm h ng snh cùng róng.

Chng biêt bai ngi tánh mng th nào.

và nghe bài sau phn gii.

HÓI TH* HAI Mirl DA.

N-Chánh-Binh trt áo mng gic

;

ICièt-íhi-T b c mang hình.
.

Nói vê Tno-Tháo mun chém Lu-Bi
Vng-Trung. Khòng-Dung cang rang: « hai

ngi ày vôn chng pnãi tav dch thu" vi
I

Lù-B. nèu chém di, 5 màt lòng tng s. .*

Tho bèn Lha chém trc bui tc lc : rói

rauùn phát binh dánh Huyén-Bc. — Khng-

Dung nói : 0 nay va lúc tèc dng lnh lo,

cha nên- -ng binh, i ua mùa xuân ti

8

®
1

dy, cng cha mun chi ; phi trc sai

ngi chiêu an Trng-Tú, Lu-Biu, ri

sau sf toan T-cbàu. > — Tho ly làm li
nói phì, bèn khiên Lu-Hoa qua d Trng-
Tú. Lu-íoa dèn Tng-tbành, trc rá'

mt Già-V, cùng nói Tào-Cõog thnh c.
V bén cám Ljru-Hoa trong uhà

;
ngày th

dèn ra mât Trng-Tú, nôi vic Tào-Cng
sai Lu- Hoa dn Chièu-an

;
dang lc thng

ngh, bng báo nói c s Vièn-Tbiu èn.

Tú cho vào; k s dng th tin lên, T
dc ra, íhl' cng lá V <Jhíêu an. Gi-V hi

kè s rng : i mi dãy hng binh ánh Tào-

Tho, Jjn tha th náo? s S nói: « tièc

ùng lnh lèo, phi bi bình -, nay nbm
Tng- quán vi Kinh-chu Lu-Biu, u
dáng là ngi quòc s, nèn phài dên mã thnh

nbau. » Giù-V c ci rng : ngi phi
tr vé nói li vi Vin-Biin-S rng, anh em

cua va còn chng hay dung nhau, có dàu

dung dng ngi qu&c s troDg thiên h sao.»

ndi ri lián x th trc mt cùng nt lui

k s. Trng-Tú nói : « Lc náy Thiu mnh
Tháo yèu, nay li x th. nt s, nèu Vin-

Thiu èn, thì liu làm sao ? í Gi- nói

;

a phi bng theo Tão-Tháo. > T 6 nói : « Ta

vi Tão-Tháo khi trc có thù, l nào khng
dùng. » Vò nôi : « Iheo Tháo có ba déu tin,

v^ Tào-Cng vng minh chiêu lnh Thièn-T-,
•

dnh p thin h, y là mt déu dáng theo
;

Ttiiu mv mnh, i* dam il má theo va, c
V2 chs;g ày :s lãm trng, Tháo tuy yu”.

dng ia c mng, v là hai éu áng theo

;

To-Cng có chí Ngù-Bá, c bù on riêng,

dng minh c ri khãp bòn bin, ây là ba

du dâng theo; xin TDg-quãn ch nghi. »

T y theo ìi, mi Lu-Hoa èn ra rot. Lu-
Ia khen khoe c Tào-Tháo, li ni: <rTha-

Tn nu ghi cu l n, l dàu di khng sai

ti dên mà kit ho vòi Tng-quán sao. ».

TÙ cà mng, bèn vi bn jGí-v qua

Ha- âu hàng. Tú ra rat Tháo rí ly ni

di sn; Tho lt dt d- dy, câm- lay mã nói

rng :
•< có cái li mon xin ch ghi vào lòng

cn phong Trng-T lãm Dng-v-tng-
quti, phong Gi à-V lãm Cliàp-lãm-ngrt-s

;
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Tho li khiên Tú làm tho- chièu an Lu-Biu,

G-V ni: Lu-kin-Thãng hay ktít np danh

s, nay phi ng mi ngi danh s qua d
ya mi dáu. » Tháo hi Tun-Nhu rng: ‘ 3Í

ì ng? » Tun-Nhu nói : 1 Khng-vo-C
nn i. > Tho y theo. Nhu ra nói vi Khng-

Dung ráng : « Tha-Tng muii ng mt
ngi danh s, dng chn dùng mã sai di

;

òg áng nhm chc ày chng ? » Dung QÓi : >

tôi có mt ngi tên N-Hoãnh t lã Cbnh-

Binh, ti va hn ti roi phãD, ngi ày

dáng ò bèn tà bên hu. vua, chng nbng là

dùng lãm hãnh nhn mà thi, ti phai tiêng

c cho lnh Thièn-T. » nót rói bèn !àm li

biu dng ln tâu vi vua.

{Sav sà tìèp theo)

Canavaggio

Bùi-tn-cng ngha hòa

NGUYÊN. PHI

(tip theo

)

Ngi ng-Bích ch t mai ti iôi. thây

bai ngi li chy vào qun hòi ai là Bng-
Bich,

1

có quan ln Tào-Cng cho mi. Ngi
Bng-Bich nói tòi cùng quai) Tn -Công

xa nay khng quen bièl nhau, '.'3 3n
I

mác hèn h lôi âu dám tói dó. Hai ngi
núi quan Tàn-Cng dng ch, xin ngi
dng tr ni. Hai ngi y mi gic ngi
Bng-Bích ti dinh, dn lgi ngoài, d
vo bm, rói s ra bi-h. Hai ngi vèo

mt íc rì ra nót quan ,-lu .xin mi vào

trong. Ngi Bng-Bíeh tho vào ihã quan

Tàu-Cng dng ch. Bng-Bích cúi ly

chng dám ngó lên. Quan TuiCóng dy ngói.

Ngi Bng-Bícb khiêm nhng ngtíì ghé

mt bn, lièc xem ihi thit tà ng già mình

gp ni qun. — Bng-Bich li câng rung s.

Xguyn quan Tn-Cùns ngày hg hay do
ni quán xá. riêng do dân tình, ba trc nghe

ngi Bng-Bich nói. bêu vé 1 ra hì thit

qu có nàng Hunh-ricu-Nga, hi trong lai

lch th cng y nh li ng-Bícb. Quan

Tàn-Còng mi hi nông ây nay có chóng

nâng d, c mun gp chng ? Xáng Tiu-

Xga tha rng : phn n bà bc mng
í

nào c k chì, vic thày cùng chng tbâv,

quyn ni quan ln, ti chng dám bièt.

Quan Tân-Cng thày nói mi dáp rng : ta

s giúp cho v chng gp 'nhau, ri dy nàng

ày lui vào cung, chnh riêng sai k háu h
sa son t trang, li ti dinh li b
tra hi r iý lch, mi dy lm Yn bng
phong Bng-Bích làm chc tham quân

Nay cho 'mi Bng-Bíeh ti có ý t dun
c cho Bng-Bích r.

Ngi Bng-Bích ngdi rói, ng Tân-Cng

.
mi nói rang : vi ti chng hay ngan nga k
cáu m, cbo nèn khièn v chng ugi chng

! dng gn nhau, lòi v ti xin chu. Nay ti

xin quyn !àm chu hón, ãng v chdng gp
nhau. Ti dã d bin d t traDg sn rdi, cùa

ày ti xin chuc lúi tôi, còn vic bng sc,

ti cng lo cho ri, xin ch ngi du chi.

Ngi Bng-Bich iv t chng dám nói chi.

Mt lác lin thây th n phò nàng Tiu-Nga

ra. V chóng gp nhau raâng r1

, bèn ly ng
Tân-Công bn ly. ng Tãn-Cng dy da vê

ni quán hip cn. Bn noi thy tién bc ây
rng, la hãng y trp. li cõ mt tráp

nh, quan Tàn-Cng thn hành cn niêm, m
ra xm :âi ihéy bug séc, Leo chc -b-
tham-quán dtt Hó-chu. V chng ly làm

cám n ng Tn-Cag. Rng ngáy moi dc
nhau váo ly ngi, song ngi uã n
k coi ca kièu t khng chu ra mt.

Ngi Bng-Bicú m í sa son bành trang,

mn thuyên- tr vé gh thm ng lunh-

thái-fic. Cbá con gp nhau máng rò rdi v
chdng t già ra nhàm t Hó-chu. Nhn vi

cm n quan Tàn-Còng cao dãy, nn dùng

trám hng chm mt tng nh sm ti

phng th, cáu khn cho ngi phc th

rnièig trng.
1

' Chung

Tsáx-ìolLc-Ii '.hc chánh vin.) .

II

&

m

NÔNG c MIN BM

Công l m thy bc lui,

Ni -rang quan ln -dy ôi tr- hài.

Ngn -ng "chng thày hòi nài,

Khng ngi t nòi mn ai thông li. -

Ai d quan qu ch máy,

Hi ai iam chng chuyên ni hay. là.

By gi dây dân ra,

Bu dem nhau li vê nhà Cng-l.

Lin bièn dy thép kp gi,

Ba-iri va dã mt gi tri ni.

Bng òi tháy*- Marchetty.

Nói quan bin lý nài thy pbi lên.

Trng nghe,dng nép mt bn,
^

BTng bó mi diêm lu trên g rói,

Tang háu minh bò-i tm lui.

Ch qua bui khác coi xui b no ?

.

(Sau s tp theo) _

Tây Hin K.

‘S
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. NNG C MIN BM

Saigonnais ti

ho ch v vi
'é mi lp â
ngt ngon m
ác ;
C caf.

ai và chu :

in sch s. -

1 vui choi. X

:ùn£T nhau, m

Ngây 22 Octobr_lG02.
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GÁ La Go

La, mi l 150 cntiAy là 68 kiios,

Váobaosãn, kki thuê.s
'/õ » »
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Hao bán xe hai bánh

Noi nhà Tháv-Pbt ti ng Tháp-
raò'i sò 40, bn mt cái xe Hai-bnh sn
vernis, c èn, bt k tây và nga. Xe
dó và nga còn mi tinh ho chi chng
hai mi ngày, nh v nào • mòn mua
hy èn ò xem coi, bán r hn giá thng.

CTU QUAN MT NHO

TI PH BITNG M SÔNG BÊN-TRE
Cò bn cc th sách s hc ch tây và

cc ihu scii ch uòc-ng. th tuông,

truyn s, cùng sách Minh-tâm, T-th
ch nhu c m quòc-ng.

Bn c diìog nhà trng, nh giy trne,

giy . cng vit, ngòi viêt, mc, thc,
vân vn
Bún các th hình treo cho-i và t-st.

Ni ht ai có sa t-sát, my may, xin

rc n nhà, thl s giúp cho, chng tìèt

còng lao. s phí không ni nhiu ít.

Nhà có ma my, may y phc Lâv và

trng Annam vãi tùt, ai muòn t mav
tùy thích, tin công thng n rê 'hn
ch khác.
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Ai muôn mua nbt-trìnb, hay lân vic chi vo

nht-trinh thì c .do Bón-qun chu but là

LNG-KHC-N INH. m thug-ngb, ch có

gAi cho ng Cacavaggio na.

Th0’ig CÒ lun

(tip Ineo)

Xi cho ic ngvri minh còn ii 5TC.

Cng bi minh tim chi khùng dóng;

Xém" cho tng nc :i thíl ÙÍ1 cóng,
1

Vì ti b inh tinh mt rp ;

Xbuõn Mu bn ráng m -p lp,

Hip liaq ngi sr. bc cán hc buôn
:

Nu anh em Ty lun thông

Phán l bn t hng kha khùng kheo

;

Khôn là ng r ôirng ìc léo,

Khéo lá hay Ihng cách cao xa :

Hi làm sao cho kip vi ngi ta,

Lp hng ln váy vui chng bn:

Hip nhiêu tri toi rói pbà sáng,

Nhóm dòng ngi kh t tr khôn;

ng vy thì có tiêng vnh lòn,

Nèu ‘chòng, ohi mang lòi hùn h ;

Sinh ra thê mõi déu chi cng i,

0.1 *p ri l -r va quen
;

Xin xét cáu ' giày tràng mc den,

£ cha hc seã qua nh rng rm ; .

ilné mau bièl -i -.hì ph chm,

:'Í!=nur gia cng hc 'iu phú ngu
; •

'

‘l.ong hc U c ri ni cn? nh mù,

‘."•' ‘Tèn nhc nên M * hng S lý ;

1 NAM TH HAI. — s TH 67

1'Ngày Móng s Tháng Mtri Mt Nm" nhâm-dn
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Li tc ng nui khón hay ví,

Ngc không di còn hy lu "en
;

Vì lm ngi tánh d t nhiên,

Ngi khng hc lý chí thông 't;
B- nh vy b tn dòt nát,

Cng nh ng sao không h vi ngi,C chu thua t phi b ci
,

C-i vì bi dông ngi m khác d,
Ngi ta r dng xa no l;
Còn mình ihi khòng fait,.u chi,

Hv Xét co dò dt phàí t khi;
Thêm thân phn di du trn kêp,
Chi cho bng tp cho ibip Iip;
Trn bôn nghé tir thú t dàn :

• Mun canh nng thi pbi cho cn,
« Xem thri tìêt mùa mng thun ngch

;

* cnê phi cày sâu cuôc khích’
« Du nghch mùa cng ng dù n ;

0 Nêu b th nh k jn quan,
4

/?-
Í
u

l
u“_

rUn8 m dy tra-ngi sm;
< Cách biên nhác xem tng rât gm,
« Vic h rói li d li cho tri

;

“ Hàng-hóa-cOg nào phi trái chi,
í C tht s thi gi rng thi vn;
• Nghip

^

nông y ví vài li vân,
Nghê s .xin mt ôi câu

;

“ Sanh ra i xin khá lo u,
« Kbi tui nh phi dua hc tp;
<r Hc cho r l di cao thp,

1

a

J?

0C d$* ltrn. nhn d° phi chng;
« Hc lòm ngi nén phi siêng nng, :
Ch tng hc ng lãm quan ma hip ciúng

1
* ti ° lòng dau mây lúng. ,)

* Rà l thng dán cá phn ã :ron ;„ Qa— u r X.1 .... * 1*
?
r

alh i á m chu :lng li cu,
Vi chang khác làm thân rdu nga

:

'• V'í mt i iãnl ngi ít sa,
•' z 'í

n ®ã dng circ dng íuan :

1
-
oka ' '° dc vi nhn gian.

c * l

'

nb m<^t *
>nèu dua chen quyên qui;

« Quyên vi DÍ l chõ hn khó VI.

"
^
ì, dc xng tái dng Vy cng vui

;

Ngt cho ngi do c ti thui,
« Lòng khúc bc -hng hay thái 'quá: •

<
-
c ' nluí vy hc xem là dà T

•’ íim 3a õìing ngài phn ngi;

I

6

í
8

!

h0
?

n°i phi l ngbì
a ^V\

m
i

n
.

te'1 Dsi mà ích k;
*
f_

&t cbo k a theo nghé s,
* cho toàn, thr> s vy là nh-tâm

;
< khuyên mt du sa sái òi lám,

rèfi
’ * tíáll tp ti do ngi cho tôt/

5 Qgi Phái xét 3uy cùng tt,
9 Phi thì làm, quây hy cha di

;

9 C ch rng
: Bàt-dc vt-thi

,

* Kbòng suy-k cp-nhn là sái;
.‘

9 Cách Nng, S ít li phi trái,

'

'

t Nghip Cng, Thng sau s tièp theo. I

LNG-DÙ-THc Bên-tre. J

Tam-quc chí tc dch

(tièp theo) I

T “
a Ii biu rô, bèn giao cbo Tào- 1

khiên
.

s 'riu N-Hoành vo, 1mà chng mi ngdi. Né-Hoành nga mt lên 1
*8 : ÙiA T™ dàt tuy rng i

?
Ò mt ngi ? — Tháo noi: «Ta í“ b

?
h ™ mi ngi, u l

i-
sa0 & khog Dgíi u ' 1

k
i tn

,

cb0 Si nghe. 3 Tháo-

; *Jl
â0

'Z,
c» ^n-Du; Quách-Gia, Trinh-

r !k.,ZZ.
Q
.Ía

sá
.

glà >'’ ‘uy Tiu-H, Tra-

Z
n

i
CbKb^ ‘—-Tr. Lý-Bén, Lc-
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L f
h Cho

.

hri! tu ’ sim-Sành Mi-

u i Ch
lQg

bi ng : l£kìd, Mang-Lng
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h

ZL
T
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ng
"! ' Vu

:
Cm

-
T- Quan làm

T n-phuõn H-báu-Bn à k tài trong thiên

°z
'êu

. ,

l phac ins i thè
sao

r
3? khng ngi. J Nè-Hoành tíirti

,
nJ “?! _

sai nhng bn

Z
ê
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ng
í
èng hh

’ Tu<o-0u dùng coi

“í * ri“h’Gi^ dÙQS di dóng ca
-* Z

U
l
Cl

ì“.
GÌa -ùng

?
nsm 'hi dc

rZ
ng

-

Lié
!

dÙDg oánh trùng
. dánh •.'hiên, Ha-Tr dng dc ;'h;inrr ÌÍÀ?,

|
- Saua cho ng Bc-Ba

( Sn-lh-Trng)
poi.v biêu ba chi, ông nv không ha theo

ê, ti lãm thèm là í B già di tu — Lão-k-qui-
: 0ns Trán-Hunh khen bài th ông Bôc-Ba

\
Hãi th ng c-Ba nh vây:

Chày kình dng tnh gic Vu-san

,

Mái tc qui-y na tràng vàng.
-BÙI kinh ihc soi màu phàn lt;
l Ca không dành gi cài xut tàn.

f
Tnh hn hué-liu vài cáu k

;

Nteng bng tan-du mt ch ihàn.
Nghnh li lâu xanh thng nhng tr,
Trm ítn cha khi kièp hóng nhan.

c

NNG.C Mí .ÍM ’
;•

Bi th nhr.p, n .

l da ch yc êm -2 tri. Ch bv ?i<Y 9« ‘a

nn„
x
í!f

n
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h
i
bi

,-

l
.f
0 gi sv l xung qua
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t}ìtx Ruii thay ba giò da gm
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ml n*y mt mâí nírc mtgm
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trá
)
bi lh cho nên vn da không bìkp lúa go, 6
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J

ng
,

19' 20 nm rdi cha c da
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f
u theo thói vng du K*son

d
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hi là
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d
'
cýa xtg, em v
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’
h trái da xuòng ti dàt-

x^nj^i dem ffiát tói lóc ra, b vod gánh vê, dp dò nc cy s ba sa t bne
iZf'

V
:^

em
..

VÔ ” ài bân
f ten mi (bàn mài

*“^ t tàm váng dóng (bép nh chôug b cao
!ng bàl ™èi ‘thng 2,3 phàn annam

) ; da cy .

sá rói, phán cua ai b vào d này cho ây ; eS
voâp mà mài cho ra cám; cào li cd dông, d
vô d, dp ba Dc

;

(Sau i tièp theo)

NcYNrD-Holi.
.

lò’ibao
Ti Thù-dc ni nhà Ong CANAVAG.GIO,

là^chò nht- trinh NOng-c-mín-dàm, cd ban
nhng irãu dc, tràu cái, và bò lám, bò xe
tòt. Ai c muôn mua nhng vt ây dè dùng làin
rung, kéo la Lhì èn li nh ng â mà mua.
Trâu bò iôt mà bán rè.
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Li__Jlao

NHÀ IN VÀ NHÀ BÁN SÁCH CA
NG ClA-UDE vi CÒÍ-G-TI

5" dng Catinat, s 99 íà 1-3 í

C bn các th. th ch quc-ng và th

Lc-Yâri-Tiên mì in ln th nâm, giã mt

cuôn làsu ct bc, (0 $ 60 )
ai

.

.mun mua thì

ên ti nhà bn sch mà mua, còn nhng

quan co xa ht mà muôn mua th xm !

nhi ei th và mandat posle, nói txong

th fchi £ à têD h“ch r ràng ttó 4ng

CLAUDE, s g-i cho lp tc chng sai .

Ngi dau mi mnh kè công vic nhiêu

ngi hay di sn-bn, k có chí chu
.

^

u ’ n® ^
haysuy nghcùngk êu gây, mà muÔuphchc5i

nguyên lc thi pbi uông th niu G^céro

kolahay là Glicéro-Arsem catháy Henry Mure.

Bán ti tim thây Bérenguier SigO m
ve giá bòn qun nm tin tây, còn mua mt

lc hai ve thì giá tám quan.

1IMLLE liu EBMCEel les CLOKES

CÔNG-TI B.lo Hllt NHN MNG

Bén nc i-pháp v trong các x thuca
(L MUTUELLS de FRANCE ET DESCLOmES.)

Cáo bch.
—

ông Le Bret, là qun-lý Cng-ti ti

Sàigòn, ng Bonnarti, sò 39
,
xin kinh rao

ch thin-h ng hay rng có mt minh

ông ây có quyn php i-lý, cho Cng-i

trong Nam-ky và nc Cao-mn mà thôi.

A vây, xín nhng ngi có cang d èn

vic li ich trong Công-ti, phi phòng ngak
lng quyn lày thanh gi cua Cng-ti mà n
khuyên ln cho thin h lâm thèo các vic lý

tài trái trong qi chê chng trình cùa Côngti.

_ mm »
—
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XJ*I_K-A.O
I Ai muôn mua nht-lrình, hay là in vic chi vào

Iht-trình thì C do Bún-quán chù nhn mà

thiug-ngh __ \\

1 Cm không ai og-.ia Tam-quò li ob tnróc cv^
lác th -sách hay lá lãm riéngmt cuSn cúng không d°s;

Thng c lun

I
( tièp theo)

Trong mày bài nht -trình k dâv, òi icn-

s lp tim câm dó và lp nhà in ch 3U te-

C và ch Langsa; là du nhvad d|ng

tp ngi bôn quceho rò vic buOn ch cbng

pbi nhng déii y là dêu dang áu trong 5

^
li Namdv.

H ngi mà có chnám cho cèn vic, to phài V

chlra quen thuc câch buOn, nên phi *» «“ ...

nao de hn het; mà làm th hè- th rói t
. y

« ln z Xs-ibgm í «p -“ * nsiy tóc 2?*ai
thuc cach buôn Sn

;

U ‘Ac n.)s. to “ “

cbilà không-dc Ú- an *•

là không hc dtoí ch>r cng xào k ngW-

Vy nbng Um cím-í vá

nhò mn lh
“„ 4 h'i toX th

cn Vhn chus
bút mc Hai u ,1

Ui4 b
f
é

rói mi ro khó.
xst
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Cách lp nhà in cùng nlià câm ó thì tòi ang ngi bn quôc minh m làm, ming à 'tn
lo lm cho (hành Lu ni irong nm nay, xin mât vôn cùa ngi, áu li ít cng chng can;

anh em ln nh ráng giúp nhau cho nèn cng li tuy nòi vy ch lý nào mà ít li.

chuyn, K nht-trinh sau li s l vic tính làm ai

By tôi xin tò vi Ln bâng qui hu déu i
hu ích trongnc nam (a là déu li dang u,
ti thng lun phi quày nên h (rong mi
bài nht-lrtnh náy, v cách hn lúa go cùng

cho vay. tin bc : Buôíi lúa g thì b tay

ngi khách góm hèt; còncho vay lin bc thì

b tay Chelty làm trm.
Xin anh em ngh li cho- k má coi, khách

bán lúa go cùa ci-g khó ngi mình lm ra,

cóng kh lã cây hi gt p, gánh di ch chuyênu là ngi minh ; còn mày chú khách ly li;

h lv ng lòi ri mi nm chuyên li v Tàu
câl phô sm rung lp nghip' khai C, y là

phán chú khách. Còn. chetty thì cho vay tin

bc rút ra nhà minh mói mt nm lày bièt là

bao nhiêu 'ién cùa ngi mình tr vào tay hc
quái

;
rói thi h dam vé x ho cãt miu lp

chùa. — Xem coi ngi nc chúng ta dông

in l mt con mp b láy

bôn chon, ng gia ng trèn thì dang

nng dám ma, di thì cbón bôn chon xuõng
nc và bùn, rút ièn không ni vi láy dèn nách,

thng hi i ! c dng dó cbu cc lim láp

nhng n cùn xung quoanh theo châu thân

K nkUrinh sau li s l vic tính làm di
li cho ch v hiéu.

• Litng-dù-Thúc, Bên-tre.

cho dèo huyèt htìt s ngã xuòng cbèt, lúc còn
ti thì b cbùng xách. dao èn phn ihdy x
Ihi-h

; dèn thúi sình thi Quà-qu Kn-kn xóc
uut, châu i ! Lby nh vy rât butí cho k
hành nhn lâm.)

Mun cho khui nhng u khò ày thi có
mt íh ny

:

ti Paris có nhiêu nbà. giàu ln, gi th
qua cho tôi má bàn luân vic làm cách bun

.

dã gâh mt uãm nay. Tòi cng c bán th qua
li ã dng nm by lún ; thì ngi giàu bèn
íy cng theo I ti bàn tính

;
bo ti làt

dng ri y nhir i{ íi t v, tht ngi em
mt hai triu bc Yn ìdrn qua. mà hip vi

Tam-quòc-chí tc dch

(iièp theo)

Ngày th, Tôn-Sách dn quân ên trc dinh
Lu-Dièu, Lu-Dièu dãn quàn ra rc, da hai

bên trn, Tr.-Sách cám thng vít cây -kít nh
cua Tbi-s-T ni trc trn, khin quàn Si

kêu ln nói: € Nêu Thái-s-T chy chng gii
thi ã b dm thác ri. > Tbái-s-T cng dam
cái du-mu cua rn-Sách ni trc Irn nh
vy, khiên qun sì kèu IQ nói: o Báu Tôn:
Sách dã b dày. > Hai bèn -qun 'déu la hét,

bèn -nào cng du kho.e hn khoe mnh cho
nây. Thái-s-T ra nga muôn quêt dõnh
vi Tn-Sách cho r hn thua. Sách muòn ra,

Trình-Ph nói : c Chng cán chúa công nhc
sc, d tôi bc nó. » Trinh-Pbò ra dèn trn
trn. Thi-s-T nói; <í Ngi chng phi
ngi dch xng tay vi la, bo Tn-Sch ra

dy. D Trinh'Ph cà gin, dng thng ihng
ôn dánh Thái-s-T, hai nga giao nhau
ánh dên ba mi hip Lu-Diu mau dóng
áêng kièm thi: qun, Tliái-s-T vé, hòi; a Tang muòn bc tng, gic c chi m tbáu

quàn. 3 — Lu-Diéu nói : I Có ngi phi báo

rne : Cháu-Du lãnh qun dèn l Khúc-A; có

ngi sòng l-gmng dàt Tòng-T tn Trn-
Võ l T-Líc tièp ng, nên Chu-Du d di

vào; c nghip nh la dã mi, chng khá
' y làu, mau qua diu Lám-Liitìg nl.óra vi
quàn mã cùa Tièt-Ll và Trã-Dung mau don
tièp ng. 0 Thi-s-T di ti eo xem Lu-Diéu
lui quân. TOn-Sách khùng clieo cáng, tháu

dng neò-i nga li. Chc Trò-ng-S tèn

Trng-Cìiiu nói: « Qun phía bn b Chn-
Du dc lày dt Khc-A, khng lòng luvèn

nh, dèm nay cp dinh ô phi lm. » Tn*
Sch_chu tbe vy.,.3a.n èm.

.
phân _ binh ra -

nm do ko rc èn. Binh quán cua Lu-
Diu cà (hua, chúng éu tà ri, mt minh

'

G

:?

mM»* dành Tièc-L. Võ dân nan w vê Thói-s-T cmeu u,y u„õ

t^íK v

iMiìM
SínS. eM**« í ss u, ( >ta minh » «£

Sách kéo binh tr ve li uanu —
-= lngi bài vy ctio n»u scb

minh dn gán bèn hào Lhàn “ s J dai muih lt bu bèn xin bàog .

• Th^

IsL- tinh r<n- òng Zv>:.
““ dLg htn uìí T "ã bít

bóng du omnpnc-uuu T mun iâm vy, u., .uug v..

^ 1 ^^ ^ *
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rói i. Các tng- nói: Thái-s-T i dày át

chng tì‘ li. » Sách ni : 1 T-Ngba thit

!ã ngi lính ngba, ít chng bi n ta dâu. n

Chung céii cha tin, èn ngay th dng cân

ni ca clinh dng chr bóng mt tri, va dèn

dng ng, Thái-s-T dn hn mt ngàn

' chng don' tri, Tòn-Sách c mng, chúng

hèt thày déu phTôn-Sch là bit ngi ro.

T dv Tòn-Sch 't chung hn vài mun
qua Giàng-dng an dan thng chúng, kè dn

au kh.ngrbièt ba nhiêu; dân Giang-dng cléu

kêu Sách lã Tôn-Lang, h nghe binh Tn-

Lai>g dn, du v mt mà chy, còn Sách

dàn quân n u u chng cho mt ngi
qun cp dc gà ln, chng kinh dng

ngi, dan. u mng p; làm trâu bng
ru n tr khao quàn. Sách ly vàng la

dáp n dô, tiêng vui mng tràng óng. Còn

quàn CL cua Lu-Dièo, ngi nào mun tùng

quán thi cho theo, ngi não cbng mun thì

câp th&ng rì cho vé lâm rung. Bi vy dn
àt Giang-nam khng có ngi nào mà chng

tng dc cùa Sách; b-i y binh thê cà thnh,

Sách mi- rc m, chú. vi các em déii vê

dât Khúc.-A, khiên em là Tôn-Gun vói Cbâu-

Thid Tuýên-thành, Sách lãnh binh quahng
Nam ly -Ng-qun. Thu- v cb Nghièm-bch-

H, xng mình l ât Bông-ngò, vua Bc-Vng
,

chiêm c Ngò-qun khièn b tng d thnh

-thnh và Gia-hng, ang ngày ày Bch-Hò
- nghe bính cùa Sách n, khin em l Nghièm-

D ra binh, nhóm ni cã Phng-kiê.. D-
Hoánh ao ngíìg nga ni trn cáu. Có ngi
phi bo váo ìrong quàn Sách bèn mun ra.

Trng-Huyèn cang ráng :« v ngi ch tng
là cãi 'mòi ln trong lam quân, chng khinh

ích vi gic nhò, 'xin tng quân lày minh

làm trng. a Sách t nói: « Li ca tiên sanh

bne vâng d, chn e minh chng dng tn

n" thi cãc tng chng de khiii vy. « Bèn

khiên Háng-Dng ra nga, lúc. Hàng-Dng
ièn dèii cáu, thì Tng-Khm cùng Trán -Võ

sm dã cò-i ihoân nhò theo, dc á 5ng,

rièt qua du cáu; lon lén ban nhão quàn

Sách dàn' chúng quân dn ngoài ca Xng-
mn chiu du, trn thánh mt vién thuyên

tng, tay bèn t vnh trèn rng, tay bèn

hu ch di thnh cà mârtg, Thái-s-l

trn nga cám cung là tèo, oái quàn tng
mà nôi rãng : c Coi ta bn trúng cái tay t
ngi ày. » Tiêng nói cha dt, bi cung

va dn, qu nhièn bán trúng cái tay ngi
tng y dính v cái rng, ngi di
thành, ngi trn thành déu thày, ai chng

tbàt kinh, các ngi cu ngi y dem xuông

thành, Bch-Hò cà kinh nõi :.« Qun h có

ngi nh vy, ta dch sao li, bèn thng
ngh câu hòa.

[Sui s tip iheo)

Canavaggi

XirQg-món, gic lui vàu trong thành. Sách

phn’binh ttùy^tc'"dèn Vày-bao -
• Ng - ihúnhy

Khu II Ihùii ba ngày khùng có ngi ro dnh

Còng v
-iu l vé phép sám súng

Quan Thông-dòc Nam-k thrng th t dng

bu* tinh,

Tua y các chí d Qgày 59 octobre, 1S87, Dgãy cnog

9 mai IS89 :

Chiêu y Iò-i ngh oeãy 13 íérier 1899, dmh quyên phep

các s chung cùng các ir riêng trong coi Bng-dogr

Chicu 7 dla ih ba, -ch d ngày muông 6 mi 1877

nh quyc phép cho các quan Thòng-dùc vé vic sa

tr cùng vic tuân phng;
.

Chièu y các li ngh ngây móng 3 aoítt 1364, ngay lo

octobrè 1374. nôi rí “s- buòò bán súng ng, thttvc dn

íi Nam-ký, cungli ngh ngây -2:( j aavier IS63, ni ve

-phép ãiim súng J . k

Cniùu 7 li ngh ngày 21 uovembre 1873, câm không :c chuyên dom sgDg, tbitc dn, vào trong ni da

Naai-k,

Ngh bnh

:

Khon th 'nht—C t ngày truyén rao li

nb ny, chng ai trong ngi bn quàc hay

a" nas ngoi cuc phng dng, n hay là .

phn vng trong qun bt dc sm súng hay

lá chuyên dem theo minh, mà khng có giày

phép quan Tling-dòc Nam-k làm li ngh riêng
;

mã cà cho, V 11:20 li các quan da phng cùDg ;

I các quan làm chù cúc ngi xin phép, nói l chc"

chn mã xin ch".

V nhng ngi . trong thành phò Si-gòn, :

uh-in, Thi cc quan BAc-lý hai ni ày iàm li]

'chdcha raã-xin- ciio.—

7

— • "í

Vi các l lùm cho vng vng yên n, quan
;

g| ... NÓNG C MIN DM -
. .

' "8^

a^ng-dôc Nam-k hngc thâu ‘giây php u dùngc hóài, mà buc ngi lnh phài
iad thâu màjhõi.

^
gi phép ciu trinh y theo tbé thc, ã dnh‘

^|boan th 2. —H c cp giày phép thi phi trong khon th 2, thúc v li ngh ná. •

.««11 bc nht nh là 50 dng. Khon th 11. — Hcóvipbm ccth ltrong

gÌ
1

,

^áng, c t ngày rong 1 cho ti li ngh ny, thì cc chc vic nhà ncs lãm

|y ^
^ ‘ày mông 1 cho ti ngây 30 giy vi bng, có các quan Tham-bin a phng

èmbre, éu phái chiu trinh các giây phép xem xét, li có các chc vic tun phòng bên sl
'hng không thì mc ti írái l; mi mt ln tam tòa -l ru chng.

câp theo dd, hl các viên quan ày có thoi giúp

-thi s tháu li.

on th 5. —H khi ngi lãnh giây phép
pi thì hn cho tám ngày, các con cái ngig cc hng chc láng, nèu phi da
-Si-gòn, Ch-ln, thr phài dem giày phép
.súng, mà giao ti s- tng tun phòng, nêu
trong các a phng, thi phi giao cho

uan Tham bin da ht.

khi ngi kè t cho ngi lãnh giây phép
úng, có làm dn xin lãnh giây phép ày cho
ihi các quan Tham bin da phng cùng

Huan^ôol thành phò.lp ra chc chn,
chun d cho ngi kè t ây gi lày.

hàn th 6. — Các giy phép y, ti dinh
lý cùng ti các ch chnn phng, du
'em vo s riêng.

Xn th 7. — Ngoi tr sô hiu trong sò

ngh trc, tri cùng các th l trong li ngh
náy, du phi bi di.

Sài-gàn, ngày 25 avril 1902.

H. DE LÀMOTHE.
Ph y:

Há-ni, Dgav mcg 10 mai 1902.

Quan OU/Ìn Thng-lhòng,

Broxi.

Hoàng Thin b' ph ho
tâm nho’n

m

van IL1Í o. — uac giay pnep ay, ti aino —
lý cùng ti các ch chánh '|a phng, du -(Tip theo) .

em vào s riêng. Nguvn-Sonh nghe liD tha li rng: 0 cham
ban th 7. — Noi^ tr sô hiu trongsò thng con mà tính nh vy cng phi

;
nhng

phép, còn pbic biên riêng mt s ci. mà gán dây con . có thây mt Dgi con gái. cùa

^n
?J_ ,

P
‘
1Lph

t‘,
Cb

^;
S

.

r én
?.
y cn

?
bà Trn-À tèn là Vn-Tb

;
nàng ày c nèt. nã,

^ngirí lãnh giy phép, du phi biên chor vic n còng n hnh du, dc nh nàng y
|:ùng phi khc.và trongb sng. thì con mi va lòng, bng-chng thì thà côn
on th8. —-He khi lm mt giày phép hay vy mt minh làm“ân nui cha m mà thôi,
t súng, hoc là màt ca hai, thì hn cho 24 nèu ci chó khác, ching -may mà nhm a
ahng ngi Sài-gn. Cb-ln, phi di ngoan ngc, thi irc lã cc lòng cha m,° quan ng tuáo phòng, các da phng sau là khó cho con ngây sau, con thì thày ngi .

0 3 ngây, phài khai vi các quan Tham cô nèi na thng má ni vy, ch cha bièt cha
t Li

n th 9. — H làm ruâl giày phép, thì

I

^
-
1

_
m cò bâng lòng khng? và bà m-nàng ày có

n th 9. — H làm ruâi giày phép, thì thng ngdri hàng s không? Hoc ngíri ta

].dc phép thay giây. Ngi làm mãi giày thày minh nghèo mà khi bc, sr d cho- nèn
ph giày mi, cimg phi chu riiuc 50 dóng con cn d d cha dãm l cho cha me hay.'-j>

^nh dã nói trong khon th 2 trc này. Hai ng bá liên nói : con ch lo dé thùng thng
,n IhlO. — Giàv phép hin lãnh by giò- cha m tinh cho.



NÒNG c mNBiU

-• Còn nng Vn-Th l ngay gp Nguven-

Sanh, èm m hog t tng, VI thàv ngi
da nén trang phong nhà li 'hèm 3n nói khoan

hòa, nên 'h'ta thng thì thng mã còn e,

chng biAt ngi ta c tình vi mình chng’?

Hoc tã thy mình
_

là gái thit thà, kim du
diu ct chi qua bui rói thì thi, nén ch ta tl útu

th vi vang, xin Bà-Nguyt xe cho sn mòi ch.

Thu ày cng có nhiu ni hào h danh nhu

"o ni nâng V-Tb, b m'mun g mà nàng

ày khng ng, mã nói Yi m rng : < Con có

thây mt ngi tn lá Nguyn-Sai h, ngi
tuv nghèo, song có c hnh, phai (lc nh
ng thi con mi ciãrib, bn; chang thì bà

con - vy mà nuôi m, dy em, vic vp chóng

.chng VI chi
;
con tuy l gái, thn bó liêu cng

tìm ni mã sa, trp phn bt .bèo phi la
chòn mà gi ihn, liiu hng chàng há' chu

* Irní bán, lài dc ày danh thm có thiir, J>

bà m nghe làm thinh không l ép con. Khi

Nguyén-Sanh hay dng mày liu nòng ày nói

Y-Í m làm váy, tbi cng kinh phc vì li núi có

tinh vi mình, mà cng nh. Nlue nguyn Thin

tng, kbièil B -nguyt xe sdrg mfti chi; vè li

v chng ng Nguyn -ông, t nghe li con

nói, cng dem d thng nang, mn -Mai-

duug l vt 5n sàng, nói Vùo-Th cho cliàng

Nguyn-SÌ
;
còn bà Tráu-n thv Mai (lèn nói

con mì h cho Nguyn-Sdnh, thl máng, VI dng
ch con mình I11 c, bèn cbu gà ín

;
vy

ông Ncu\en-ng bèn chn ngày tng sâu l mã

ci Vn- Th cho Nguy'--Sanb, dn khi làm

l hip cn ri; v chóng sum hip. phì tinh

hoài vng, lng kú)h' nbu tn
;
còn ndííg Yãn-

Th t v lam dá ca ngi, trèn th cha

kinh m, di b£t d th e) ng, hai .ig bà

máng rò- hêt lng, vì nhà dng dàu hién con thào.

Chng khòi bao l i nàng Vn-Tli dá có nghn

M rui cho Nguyn -ng nm ây tuòi dà 71

rói, mang bnh nng má qua ùi
;

bã Dng-Th
vã v chdng Nguvn-Sonh thun khc ch' g
xièt chi, lo tng táng xong *xui

;
kè ly nàng

Vdn-Th li ti k màng ncuvt, sanh dng mt
gái :tt

;
hói ngày lng ihngqu bóng ihiu

quãng dua ràt le, va dâtir mt nm. .thi bõ

Bng-Th li th bnh mà ciii tiêu, Thng i

!

Thi y II khin-lám -phen r.gny -bitl-m; vn giao

.

truân ntiéu nòi thê lng. Vy mã gp lúc rui

ro, neheo. nig kh s; vi lúc náy Nguyn-

Sanh dã thi lãm Tàiph rói, nhá thi nghèo nèn

phoi qu tm cia anh em mà lo lng táng m.
- (Sau s tièp theo) -

~
I

Trng cltra hau.

( tièp thao.) . .

Nu r 'náy gp rè kia, thè khòng a, néhi

tbui gôc I'n li- ng phân c nm rói; côj

nhieu th xng gi rài di cng, dn hai nm -

nâm di dàl ma không mc; n còn xng li
I

thì giay da dng èn phài trùng li khng ra|

na. Ti à tù thè móc coi, thit phàn cá cng!

di k, cá gi c nhiu con còn li mt hai chc|

xng èn ba mùa không chu mt. Khi nào';

r da dng phân là nh váy : Hdi sng ra mt'!

tri va moc, coi li cb ây lá sn, ngn quo '2

xung dât, 'ây là rè dng nhm xng cá, hoc|

r nv dng r kia mi thè.

COng trong bai tháng Iróng da ny Cân|

bng nuôi nm bêp mt nm, èn da pbt háogí

rói, ngày coi ba lân; sáng hng tng coi mt;

ln mt tri dng dáu mt lo, mL tri sp:

mt lán, lôi li sn sóc nm canh; coi thâoM

lng giy náy quân nhm cun n giy khw

phi g ra kièm cày hay là iranh cho nó quây

nêu -quàn n khác chc h. Chng da co

trai nèn dòi cp, thi lôi canh ba canh t. la||

tlabt lí theo mây trái da cp cho ri dám. Ba|S

ngàyt 9, 10 gi cho dn ba bòn gi. ehiéu không*

dam io dám da và coi chng- s chó, bo|j

trâu bò di vo. bàt nhn cho giông, r-èu trdn|

không rào thì không ng, mà rào ii khàng da!|»

ro dày s che gió b bi ng ráy. Còn nh|®

rao tha thì e lô ngày bò phàn tng, ch ciigl

khi chó ánh hi moi ln., chó moi ièn thì còtB

gì giay da. Thm thay cho ngi nông gi»|

dèm canh ngày nht m còn s php ph njj
neu s ý thi là còn gì vn liêu à à. ày 1®
cách tròng da cuòc hc, k ti ti s nói vm|

5 trng dàt cây. 1®
(Síiu s tièp theo)

Nguyt-Thnh: — Bng-giãi-nhn.R

Qung vàn thi cuc, m
('Tiàpthtù,) — Xìn-CoLò 39 li 43).

.--'IP

Trong mày s trc dó tôi có xin ch '’|®

I
nhn tái t ãm b th tri li th xa ch<|

K
í-lày d nh váy : < Thanh iry -hi tc’. ->

* " '

C nhiu ngi nói còn khiêm , cha dc
prái cho mày, nói sao khng cho c vài di luón

thanh-ldu cho rôi. Ti ngh thuir xa có mùi
'

po dc, ví nh.hiéu « qua tc vt ãng cai »

g|i lá phài m. Minh nay muòn cho vui lam trài

chi, thi ngha bi lc cng â him ri,
^h p_bai^ l ra chi cho lm. Xin các vn nhn
môn hiu ra xa thêm na cng dc, lùy thích

n tr i ’ Sí ra y chóng Cng tc, mà làm
^lc tieo na vng tc. Nhng iheo V tôi

1 ra ly chóng lm n toi phi cang thng
wii-l hn. •

py các chó cng ã gi th dèn bn bn
|cõ nhiéu quí vién tò rngkbôn biêt « Qung-
|-thi-cuc » thâu ih ti khi nao không thív
prong li rao. J

|y bmcuc xin các vn-hu có làm, mau
1 gi dèn kèo bti-c-.ic hng ngày trng o\
|d nht dnh dúu tháng Áoùt li dàv thi

% thnh ngi kho dt. Vy. nhng baigi dèn sau khi dó thi s d ngoi cuc,
lun dip tôi xin dn tích bài th 4 Lão-ki-

l; » trc cho các qui vièn tng làm, sau
|r tích vn phu nguyên lu ra th nào.
|c ng Trn-Hunh íTuán-pbi: Hunh-
|-Bi) tri sì vê b Rch-gi, có lm bài 'th
|i" tu» nh vy:
|ú cao thành, thót tiêng chung Iruyén;

gic cao dvrng lc nga nghiêng,
vn chièc thuyên tinh qua òin khò;
a con sng sác dn rng thuyên.

gng tr hu treo lòng tc;
|i chuiB-dê dt trái duyên. ,

ng màl cca khng trng gi sân,
khng nên pht cng nén tiên.

IU da cho ông Bôc-Ba ( Sn-th-Trng)
r biu ha chi, òng ' ny không ha theo
»1 lm thêm l 4 Bì già di tu — Lo-ki-quí--
iig Trn-Hunh khen bi'!hng Bôc-B 12m

.

1 Bài th ông Bc-Ba nh vây:

piy kinh dóng lình giàc Vu-san,

tóc qtt-y na tráng vàng.

I?
kinh th soi màu phn lt;

gAO .

Ti Thù-dc ni nhè ông CANAVAGGIO,
lã ch nht-trình Nng-c-min -àm, cô bán
nhng trâu c, 'trâu ci, v bò Tám, 5ò xe
tòt. Ai cd muôn mua nhng vt ây d dùng iàm
rung, kéo lúa thi èn ti nhà Ong ây m mua,
Tru bò lôt mà bán r.

/ Li Rao
‘

. --C s J b“Ji 1UUUU pnc noi
nguyên lc thì phi uòng th thuôc hiu Gvcro
kola hav là Glicéro-.Arsenié cìia tháy Henry Mure.'
Bn ti tim tháy Bérenguier b Saign mii

ve giá -bôn quan nm tin láy, còn mua mtcl hai ve thì giá tám quan.

Si
H

m
-Ck?

í-j«

I không dành gò'i cái xuân làn.

h hôn hu-tiu vái cáu k)

\
ng hóng can-liu mi CÌV nhàn.
'lành li láu xanh thit.ng nhng tr,
fn lun cha khi kièp hóng nhan.

Cí-T

MUIILLE MCE B les COLONBS

Công-tí eohiem nhn Mng.

Bên nirc Bi-pháp và trong cào x Ihuci
(La 20TUELLS DS PKACE ET DES CLONES.) -

Co bch.

ng Le Bret. là quQ-l Cng-ti tai -

Sàigòn, dng Bonnard, sô 39, xin kính rao 1

cho 'thin-h ng hay rng c mt minh
-ng ày c quyén phép i-lý, cho cng-ti
trong Nam-k và nc Cao-mn mà, thôi.

Ay vy, xin nhng ngi c cangdn
vic li ích trong Công-ti, phi phòng ngirak
lng quyên ly thanh giá cua Cng-ti màn
khuyên ln cho thén h lm theo các vic 'lý

Lài Irái trong qui chè chng trinh ca Côngti



CAUSER1ES SUR AGRICLTURE ET LE COMMERCE

MOI TUN L ÌN NGÀY TH NM

Ch Nhn.: c ANA VAGGIO
SAIGONT

B-NG LAGRÀNDIP.E, 3ô 84.

ANNONCES

i*r Page le cent 3 1 50
2* Pagé le ceal...... d
3* Page lecenl. ...... 3(180
t“ Page le cem....... §0 60

GÍA BÁN NHT TRÌNH -

/Ngi bn quc

I

mi nam.. 300
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Sipháp cùng ngoi quc ÍO. 00

Ch chi mà sanh chúng ta ni ât tai bièn .

thng làm n kbó thì cng áng -mà ng. •

chu s nhc nhn.

Brvych nên ti sét ngh m ngày bé .

khi rành, và hr d cng, thl c lo ln kiêm

tìm trong trí, làm sao cho gi cái mi- li -cua

trong nc, cho ngi bn a. .
•

VI hay suy ngh xem coi, cho rèn lính ra

công chuyn
;
ang lúc ny ngi ram ta còn

cha thng vé cách.i thng; dâu muòn làm.-

cng kh làm cho thành tu, cho nén vic. V
nh t-ng khó nn, thi kbòng làm sao ? Phi
làm; còn c làm thì phi lp thè cho d, ng
làm cho nèn YÍc. .

'

#**
.. Lp Ihè d

Ngi chúng ta tuy c^tr - v^-iP^in tài

tha và ít hc; nhng vy m!maý-'cho"chúng

ta, nh có nc i quiTTcr^TtPÌp qnàõ,

là nc cai tr dy d ngBmính Tho thùng,
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(trp theo
)

-ét vi ngi nc chng ta sanh nhm s
dât rng ngi tha, sòng trong cá ngt

;

íli d mòi u f li cho ngi x khác

,
còn ngi bin da thi ai lo rièng cho này

;

y cd chúc dinh án mt, Ihl gi lã dù,, còn

'ri rài, nghèo nàn kh s làm. thuê làm

ftn, làm tôi làm t; sél dèn chín thng.

NÒNG C MIN &M
p _

NAM 'ÁÍ; — ;

''

Ngày 13 Thng 6, Nm Nhâm-Dn Ngày 17 JuiLLET 1902.
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NH IN và NHÀ BÁJN SÁCH
CA NG"CLAUDE và CÔNG-TI

- ng CATINâT, s'ò 19 và 129

CÓ. bán các ttí th và sách ch quòc-ng gi nh sau náy

;

Th Lc-vân-Tiên. ..... fí\ 0 $ 60

Tung Sn-bu 0 20

Tuông* Kim-thch-k-duyèn 1 00

Tung kim-vàn-ki 0 23

Tc-ng c-ng 0 63

S ký Nam-vit ; 0 -40

Phong-hóa Béu-hành 0 50

Chánh tà và Lc-súc 0 10

Minh-TàmBu-giára cuòn th nht
V cun th hai 2 00

T-lh cuôn th nht và cuôn

'Th hai 1 60

Thc kiu vs thi hành án lý v vic hlnh •;

Và vic h và vic thng-mài cha ngi /.

V

Bn quàc.y 1$00
Cours d’Annamite '. 2 50

Cours gradué .'. 2 50 '

Cònversation Annamíte anais. . . . 0 50

Vocabulaire Annamita ranais .... 1 60

Vocabulaire Trng-Vnh-Ký .... . 1 20 ;|

Miscellannée 1 40

Sách dy cách nàun 0. 80 .

Nh.B-Mai...., .0. 30

Lc súc tranh cng ; 0 10 I
Truyn' Kim-vân-Kiu dng in Th Nam-k. . ... .0 10

Ai muôn mua thì èn ti nhà bán sách mà mua, còn nhng qan c^ xa ht mà ruuQ

mua thi xin phi gi th và mandat poste, ni trong th ch và tn h CÍ10 r

ràng, thl ông CLAUDE, 3 g‘i cho lp tc chng sai..

NM NHÀM DN
(ISO2)

»8?

9

S TH*’. 47
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vì ý ràt muôn cho ngi bòn quôc rò bit nghé nhà my cùa minh c hun dó, bán dã ng
nghip bun bán. Nêu ngi bòn quc ctag là phán chc, mà íi cn chia li vi nhà ma!'
thnh li, â l thnh li cho trong nc; thi na; xem coi li có bai lân. Nèu nh my (3;

ngi trn cai tr dng YU v binh an mà h-ng lúa xay thng, 'thì li nhiu lm. *

.

li. Ví nh d cho ch d quòc l ngi khách Xin tn hng quí hu xét th m coi,

ngi Tbin-Trc làm li, ihl dam ht bc tin li cho ngi bôn quôc ta lm Yé cách bál
v x h, có ích chi âu cho ngi thng quõc lúa, khi d cho ngi khách’ xen vào raà lù
minh. Bi vy nén ngi mun. li. Cách bán lóa dng vy thl giá chc trn'!

Vy cho nên ti sién ngh/ lúc náy mình phi và cao hn lúc náy lra
; vì l khâng c dáu nul

hip vi ngdri thng quc cùa mình, mà làm Còn cách li v s cho vay và cách phi'
nghé buôn

;
mtu là ngi ta Ihng lm, phán hùn. . .

‘

cy sc thông cùa ngi, mt u l ngi la (Sau s tièp theo) *
•

•-.$

cô vòn ln sng, cy sc mnh cùa ngi
;

\
.. . T__ r> 17,.® „7. .7 .1„ Jìl Ll-nc-dù-Thúc, Bên-tra.
tht cng ti nh, mình mi hc di lm dâm, • -
phài cy sc k ln gic mình. Xem coi lp Bm- I, xi;

.'

.

th nh vy, nn gi là thè . .. . - . - ..' 'V"
' .••1

*** Tam-quôc-chí tc dch 1

T cdch Linh làm -

Tôi vèt nbiu cái th cho ngi bn Paris (Lip theo)
g

mà tò nhngu thnh li hu tích cho chúng Ngày th, khiên Nghièm-D ra thành dênl

ta, ng xin ng-i giàu ln bn, giúp sc lp ra mt Tn-Sáeh
;
Sách mi vào trng uông|

nh bun ln hùn hip vi ngi minh dng ru, ru va- xoàn, hiD rng : « ngi:?
làm cho ra mi i li. anh cùa ngi muôn làm sao ? » D nói : i Muôn!

Thi ngi thng quàc trà íí cng nhiéu chia hai t Giang-ng vi Tng-qun. > -s
lán nh vy : « Bc lin cua ngi c 3ng nm Sách c gin nói : í by chut ám snh cùngl
ba triu cng có, s- bc chng lo ù thiêu, chn e ta á. » Khiên chém Nghiêm D. D ng dyll
smtêu trong lc-tình ngi cha bièt cách rút gm, Sách lién hui gm chém ó ;

tayí

buôn bán, tàm khng li ngi khách. Xh 'nay va d thì ngi ng. câi áu khiên ngíl
ngi minh mã muôn hùn hip vi thng quâc dam dên trong thành. Bch-H liu sc ch
mà bun ln, thi ngi sn lòng giúp cho nn chng li bèn b thành mà chv; Sách gic!
vic, tuy liêng nói giúp mình, ch ki trung laing binh ui theo; Kunh-Cái ánh y thnh Gia-

1

cho ngi có li. thì cng à vui v mã giúp, bng, Thi--T dnh làv ô-bnh
; vài Chu I

Tính lp' mt ci nhà máy xay ii ht M- ó u binh, Bch-H chy qua dàt D-hh||
tho l ch " gia, trong nhà máy ày tién nic dàng cp gic cùa ngi, b ngi;™d ba triu dng cho vay ra, lây lúa li mà xay. dt dó tn Lng-Tbao lãDh ngi lng dánh
Cách cho vayr nh trong t nht trinh trc chy vé dâtCi-k. Cha con tèn Lng-rhá dèn

sô tôi dã t cách cho vay, li it d tr. tièp Tôn-Sch
;
Sách khiôn theo giúp cho lim

Trong ba triu bc y s.ng cùa ngi có dù cbc Hiu-h, dng dao quân qua sng. Bch-
dng, tuy vy mõ phi có ngi thng quòc Hú nhóm quân gic ni mé sông phía tàv :

midámlàm. Trình-Phò dánh Bch- HÒ thua chy, ìièn dm
Brivy ngi và tòi dã tinh .rói; bây lp phn rc ti dt Còi-kê. Quan Thál-th Ci-kê tên

hùn cho ngi bn quôc c mói phán là hai trm Vng-Lng, muÒQ n quàn cu Bch-H.
niri.nn mntin 1S.. nhón mi lít.. ; -A.: V _

ÌLtng dùng ãn nem uông ‘ru, Vu-Cm

:ùng d ! t p tng, T-Mun ng d
^dm heo thuc chó, H-hu-ôn nên xng lã-

Hun-ih Tng-quàn, To-T-Hièu nên gi là

yèu-ti Thái-thú ; còn k d éu là giá

.

;m áng o, ti cm, thùng ru bao tht. í Tháo

;gin nói : * Ngi gii vic chi? » N-Húành

môi : « Thiên vn a lý không ch nào

cbug bit, tam giáo cu lu khýng ch nào

chng hiu, trèn thì áng giúp vua Nghiêu

Thun, còn di thi áng sánh dc Khng
|Nhan ;

h dam mà sánh vi bn tm thng
tc t sao?D Lúc ày Trng-Lièu dng mt
bn, rút gm muòn chém, Tháo cn và nói

rng ; X Ta sn dang Lhièu mt lên C-li,

fd phòng sm tòi triu h yên tic, Né-Hoành

idáng làm chc ày. D Hoành chng chòi t,

•lôn tiêng chu di. Lièu nói : < Ngi y n
-bói khng tuân, sao chng giêt ì. n Tháo nôi':

Ngi y vòn cò danh dôi khng ihit, xa

gn .déu bièt, hôm na nèu gièt i, thì [hièn

h t gi ta rng chng bay dung' vt
;

va

i va rng giòi, nn khiên va lm c-i
imà nhc va ó. I)

Ngày th, Tào-Tháo ni nhà thinh cà bày

ôn’ tic, ài tn khch, khiên kè C-Ji
ílnh trông. Tên Li cu nói : X Bánh trng

|ìhi thay áo mi. > Hoành mt áo cù di vào,

ióng ba hi trông cách diu ràt hay, tiêng kèu

strang rang, cd tièng kim tiêng thch
; Mây ngi

|chách ngi nghe, êu bun bc vã ri nc
|nât

; k t hu nt rDg : ó Sao chng thay

ao. > N-Hoãnh bn còi íuòc quán áo dng
ia íro truón, khách u che mt. HoàDh

hùng thng kéo quàn iên, nhan sâc chng
òi. Tho nt rng : X noi ch miu ng
|'ao v l lm vy. 3 Hoành nói : X khi vua

igc b trn mi gi v lé, Ch ta by hình

^ha m sanh ra mà khoe vóc trong, sch sao

gi vô l. > Tháo nói ‘. u ?lgi lã trong sch,

còn ai ã nh nhp •? > Hoành nói : « Ngi
hng bit ngi hién k ngu ày là con mt
h, chng dc thi th, ày lò ming nh, chog

ãùng li ngay, ây là lai nh
;
chng !h6ng

ò kim, y tà minh nh ; chng cung ch háu.

iy là bng nb
;
thng lo soán nghch, ày

à lòng nh; la là danh s trong thiên ham ngi dùng làm cò-ìi, cng t nh ngi
Dng-Hóa mà khinh khi ng Troõg-MT
ngi Tng-Thng chê bai thdy Mnh vv,
ngi muôn nèn nghip Vng B -mã khí
ngi th ây sao ? J) .

Lúc ày c Khng-Dung dang ngi, e Tho
giêi Honh, bèrLhun hun bc ti tha rng :

a ti N-Honh chng ng vi ti di s,
cbng ù cbi mà sánh Yi vic chièm bao

cùa vlinh-Vng. » Tho ch Honh mà nói

rog : ta sai ngi di s qua Kinh-chu, nh
Lu- Biu qúa áu, thì la dùng ngi làm quan

cng-kbanh. s Hoành chg chu dí. Tho dy
sm nga- ba con, khiên hai ngi cp hai

bèn má i, li dy vn v cng kè thù h
bày ru ni ngoài ca Bông-mn mà a di.

Tuàn-Vc nói : 9 Nh N-Hoànb dèn thi ng
dng giy. ì N-Houh èn xuông nga vão

thy chúng déu ngói, Hoành vùng buông tièng

khóc rông lên. Tuân-Yc hi rng: « C chi

mà khóc ? 3 Hoành DÓi : a i nhm trong chó

thày ma sao li chg khóc. » Chúng éu nói:

« bn ta là thy ma, còn ngoi lã qu kbng
âu. Hoành nói : < la l ti nhã Hn, Chng
theo bn Tào-Mang, sao mà không dâu ? I

My ngi ày du muôn gièt. Tuân-Vc mau
cang vã ni râg : < Nhng bn chim chut,

c díi cb mà làm cho nh gm. » Hoành nói

:

II ta là chim chut còn có tánh ngi, ch
nh bn ngi là loi cn trùng. I> My ngi
ày u gin b v. ‘.

.

Hoành dên Kinb-chu, ra raàe Lu-Biu
xong, tuy là khen ngi, ch thit có kiêu,

ngo
;

Bieu cbng vui, li khiên qua Giang-

h ra mât Hunh-T. Có k hi Lu-Biu
rng : í N-Honh diu nho; Chúa-công sao

chng gièt di. Lu-Biu núi : « N-Hoânh ã
nhc Tão-Tho, mà Tào-Tháo chng gièt, là

:-. mích ng ngi, nn khiên di s qua

dãy, là có ý mn tay ta git dó, ày ià rauòn

cho ta mang lS tiêng hi ngi hién/nav ta li

khiên qua 1-a mt Hunh-T, lâm cho Tào-Tháo

bèt ta câng ngi r vic. 3 Chúng du khen

hay. Lúc ày Vièn-Thiu cng sai s dèn. Biu

hi k mu s rang. « Viên-bn-s li 'sai s
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Caííavaggio.

n, Tào-mnh-Bc sai N-Hoãnh cn dy, ung ru vi nhau ôn say, T hi Hoành Ivy thi theo phía não cho tin ? 3 Quan rng : < óng r fía- nhn
J

vt th nào ? 1
TÙDg-s-trung-lang-tng là Hàng-Tng tha Hoành nói: c Ln thì Không-vn-C, còn nhã’?

15?
! •-? tò* Dirog-c-TiS, cha w 22 y ra, til 1

ui*
“hângtóhavtòhinihahlt.Tá I

lúc náv mà phá giâc t xong, nh không làm ... , ,
. * -7 .

,

ta

777, ,7: , 1
;

. T7„ 77 ,, __ 7
thi dng nào? » — Hoành QÓi : 1 Ngi nhvy thi phai la bèn não gioi mã theo, nay .7 7

®cna
Tao-Tháo là ngi dùng binh bay,k hie tuàn

hân l™n m
[

“’ luy k -ng á cún tè, ngt

qui thun nhiéu, xem cái thè thì t ánh Vin-
líhns lmh nghim, i T c gin nói : a Ngi

Thiu trc, rói sau di binh thng' qua Gian- th
i

ta Ià hìh dât luvn g sao? 5 Nói rói

dong, thì Tng-qun ngán sao li, chi bng hèa chém di. N-Hoành dên thác mà chng
am c dàt Kinh-chàu mà giúp Tào-Tháo, thi thi mng. Lu-Biu nghe Hoành thác, than

Tháo t trng di Tng-qun. .3 Lu-Biu th khôn cùng, bèn dy chn ni bn sng
nói : « Ngi phai qua Ha-dô mà xem dng Anh-v.
tnh th nào, ri s thng ngh. 0 — Tung /c. - ...

nói: 8 ti chúa déu có dinh phn, Tung nay

làm ti Tng-qun, tuy .xông tên t pháo, Catíavaggio.

mi miu tùng mng
;
vi bng Tng-qun •

trèn thì thun lnh Thièn-t, d theo mng
To-công

; khin tôi i thì phi, bng mà tri l
nghi chng dnh, khi tôi n ât Kinh-s rdi, Thi ph
lnh Thin-t cho tói mt cbc quan chi, tôi

s làm tôi lnh Thin-t thi ti chng ng
. » 77 ...7 ,77 777 “7.7

. 77 Z Way có bn v vn nhn gi bôn bài thtr li roà liêu tbc vi tng qun. í Biu • '
7 . 7

8

nói : 8 Ngi ráng di trc xem coi, ta s có f
n tng Nng-c-mn-m, nên xin am vo

ý riêng khác, i Tung t Lu-Biu dn Ha- Nht-trinh cho ch qui viên nhàn lm.
ô ra mt Tào-Tháo, Tháo bèn phoDg cho Nara-k li báu cht hn .kho,

Tung làm Th-trung, lãnh chc Thái-tbú dât Gm cuc nòng-thng khéo âne o.
LiuMSng. Tun-Vc nói: « Háng-Tung- dn Blrtag á m*i noi rng rm rch,™

°f ^ 1" t •*****%' “* s*»* T0«g Mn kMe quanh co
J

Ti ?
€f

h
! "S« •*» 2 thi giàn 2 bàuhay tin tc, má Tha-ng cnng Li, c 7,.;..' ..77_ 77. , . ;

chí vy ? 3 Tháo nôi : X-Honh ã nhc a lâm,
i

! 7

n
?

phà !o

;

nên mn tay Lu-Biéu gíel va, còn hoi en
' n

J
ca0 *a nb

f
nM-bo,

làm chi. 8 Noi rói bèn khiên Hng-Tung vé
ìi vàng á th*y khuya cho.

linh-cliáu d Lu-Biu. Tung vé ra mát Lu- H-iin, Hi-dng da-bt, Nguyèn-thn-Hin.
B :ú, kheo -khoe iráo dinh ihnh c, khuyên
Biu vào cháu. Biéu gin nòi !n rng : • Ngi ** ^

mun bai lòng sau ? •> Ri tnuòn chêm Hãng-
í La lã runs t nsa ru vdi,

Tung ì. Tung nói ln ràng: • Tng-qun M- cuc vn chng rt mán mòi;
ph túi. ch tói chang ph* :ng~fuân. J Trng tòi ven mâv dâu cne íò.

Khoái-Lng nói : Tung khi cha di. va dã Rng khù ti nc thè khùng cõi

;

.co. nói ii ri' .trc roi. 3 Lu-3iu bèn tha. Ru vào ca Không du. -nèn lch,

Cu ngi v báo nói Kunb-T dã chém • N- Dn ti sn ìrinh lièog d roi;

Hoành côi. Lu-Bicu hòi : Vì c aito ? 3 Hp
I

Nùng-cò mn-dim xem loi chí,

rang . Lu-nh-i. rý vi' vvl-Hoáuh'"ixgùi "Chung 'mà ‘

I

“Thú "*mu~rc_r—
án'gTTgàir_thoÌ7

T
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Phú-quàc, Võ-anh-Phong.
.

**_* ...

Nòng-c òi bè kho dt bày,

Min-dàm bàn lun gàm nn hay ;

’ Non cao phát sch nh tay th,

sng cn dáo su cy chc thây

;

Thng khch àu lng cùng i chác,

Nng tan hèt sc gi cao dày

;

Mara-k du c u no dù,.

Cng bi nh n dy bào ây.

Hà-lin, Th-ký s quang-thuè, La-Thành-: *ám.

Cm n Du-Tbìi bièt thng i,
Nhc cuc ong-thng gn kip Ihi ;

Cày gt mùa mángg d mun,
Bán buôn háng hóa phi toan, li

;

Ngh canh y-doàn ni sãn gi,

Nghip C Bào-chu khp bién tri,

Ilai vic mt tinh ngi s- thích,

Khuyên bén chi cà ch sai di.

Nguyn-cam-L, Thi-dáu-ml.

Tc vàn tiên truyn

7 ; (tièp theo

)

Rng ngày tri mc ã cao,

Cùng nhau h buc lao xao vô hu

;

STig s dr.g mt gi lu,

'Lng nghe khng bict uâi áu t ngh;

Ny u va gp mt tby,

Ra vào thông ihuèt ca náy qúan dây,

Chc rng ngi cng r ngay;

nh liéu hi tb chuyn, náy ng hay,

Bng vào chp nim hai lay
;

Dám nào phng tin li náy cùng ti,

Ca háu nh bin, sao khi;*

Vic ti tin tc dã ri th náy,

Bào ráng ; vic dó lãm váy ;

Hôm qua quan dy dõi tháy C-tag-t,

Tr ra dày thép lc ihì

;

Buùi náv không lõp châc i bui chiu.

Trng nghe ngí nói mày déu

;

KhOn lng n.ng nh nh khiêu làm lòng,

Gót lui tay mn m- vòng;

Hai cbn t cng, i tròng núi che,
.

-

sng' s na tinh õ mè ; _
Biên say cuc ru qun ve con dn,

Mi gi tri mc va -cao
;
—

Cùng nhau sau trc xn xao git vé,

Nh li ngi ni hôm kia;

Tang hu li 'gp i v dng chung,

Trong khi ngi dng xa trng,

Ch ngi gán mt dng thng mt li

;

Phúc nghe li nói rng ri,

Công-ti kièm cu hng tôi my lân;

Khng tog cu gp cùng chng,

Phi tay c thù nc trong nn h ;

Chc ì bui chiêu mi vô,

.Tuóng nh mun bm giam tù chng chi

;

Bo rì t t vài li,

Kè i tu ièm ngi di ih bièn
;

Ni minh khn xiêt u phién,

Ngi não cón gp vn den lúc ny,

Tin trình khn bièt rui may
;

Phài chi có cnh mà bay hi .tròil

Trng ình mình h-i tm ngi,

Hai gi trng dim vn thi s hay

;

Nói ri mình mi nm ngay,

Cho hay dung tt cng tày thán tin J

Trông háu chiéu át ng xiên,

Hdn chang Nguyn-Triu lèn tièn mi v;
Rn ràng khn lc o the,

Miin cbo dà lp ming che ngi trân ;

Bng háu ngi mi tng bng.

Công-ìi ..va gp mt lân dn v;'

Mày li thy k nói th, ‘
7 V

Coi trong ging mt ha d chng sai

(Satí s tiêp theo)
4

‘ !

T-Hin-K

Kitíi niiii j)t vi
7
bi ths h. •

tièp theo

)

Bá già nng nl thi mc nng n ch ch

chc c ngói lãm mt Tãi-phú Cbúa-tàu khôDg

nói ti na. — Bá giã c nói i nôi li dôi ba

ln. — Chù Tâi-ph day i duòi b di di. — Coi

b bá giá rng rng hai hàng nc ml.





NHA IN và NHA BAN SACH
- CA ÔNG CLAUDE v CNG-TI

0’ -ng CAT22AT, s'ò 119 và 129
w

c bn các th th và sch ch quôc-ig giá nh sau náy:

C bn Nht-trình Nông-C dng nguyên

cun mt nm là 50 s giá 6 $00

Th Lc-vân-Tin • • • 0 60

Tung Sn-hu.. 0 20

Tudng Kim-thch-k-duyèn 1 00

Tung Kim-vn-kiéu . 0 30

Tc-ng Cô-ng.. 0 65

S ký Nam-vit ... 0 40

Phong-ha iu-hành 0 50

Chánh tà và Lc-súc 0 10

Mnh-Tâm Bu-gim cun th nht
V cun ih hai 2 00

Thc kiu vs thi hãnh n lý vè vic hình

Và vic h và vic tbrg-mài cha Dgi
Bn quâc. 1 $ 00

Cours d’Annamite .. . . . . 2 50

Cours gradué 2 50

Conversalion imainih fraa;a.
!

CirtoiEié 0 80

Vocahulaire Annamite tranais .... 1 60

Vocabulaire Trng-Vình-Ký 1 20

Miscellannée - 1 40

Sách dy cách nàn Caríonnée... 1 10

Nh.B-Mai.. 0 30

Phu-kiéu 0 20

Lang-chàu 0 30 Th Nam-ký 0 10

Bach-vièn 0 30 Truyn Kim-vàn-kiu dng in

Ai muôn mua thì n ti nhà bn sch mà muà, còn nhng quan cò xa ht mà mun'

mua íhl xin phi gi th và mandat poste, nói trong th ch và tn h cho r

ràng, thi ông CLAUDE, s gi cho iàp tc chng sai.
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Ai tnun mua nht- trinh, hav iàin vic chì vào

nht-trình th c do Bó-qun chu bút !ã

LITOTNG-KHIC-NINK, má thng-ngb, ch cô

gi cho ùng Canavaggio na. •

Thng c lun

(tip heo)

Thày iihn dàn còn hãr kb nghèo,

Cng vi hi không thòng nghé nghip.

Neiip cng vòn !ò nghé cán kièp,

Bit lm ngi phi rn mã hc nghe.

Nghé kiio hay oiinsg ' ui ‘'hè,

Nhiêu rung tùt cng 'hoa nghé mn;

Khuyên bn hu r cb công cbo trn,

Ngha trm nghé chm úc dt làm,

Sanh làm ngi mà c chí ham,

Hãy phi ráng cho ròng mt chuyn.

Muôn ròng sch gia cng tp luyn,

Ó' trong tri chng kbõ déu chi,

Ming cho hgi chi cbc lòng ghi,

Du c khó .quyêt làm pbi dng.

Xem Bn quùc lùng ngi hp vn-,

Hc nghê nào la ma li thúi.

Bièt mt hai trong tri ngà di ri,
•

^

Mau tách bn ng Uièro a cho gàp.

RÒ nh vy tri ngi thit Ibàp,

Chng muòn Um cho dèn

v,'.| rli-ban cng vy ngi la,

Nghip círng Ihil -.ính-thng rt lm, •
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Luti phài quày lun hoài lhm thm.

Khng xét giùm li t-ng nói chi.

Xin mt u xem khíip mi ni.

Trong sáu tnh con nhá bá tánh.

Cha m nhc bán bng buôn gánh.

Be cho con rnh hc nghé cng,

Yào trng quan Bá-ngh cho thóng,

Chng cuc li không ai dng di.

. Có âu l sô déu khó di,

1 .ji ti àu mà chg gn èn ni,

'i khng siêng ri d li cho Iri,

Tri âu l gbét ty c bn.

Có mt l tánh ngi khng trn.

Gap -km tin ng mua giày áo khn dy,

Lò.ig tròng khng muôn chúng gi tóá,

Cung ti vy mà trn í hân tin.

Khuyên rut l bn che thn o no ming.

Bl d công hc khéo hc hay,

Tuy nhc thân trong lúc bui nay.

M thong thà cái thn trn thè,

Nèo khng r làra thòi t.

Hm di dáy rói e cho thn dày,

Minh làm h há trách tri vay,

Bông nh vy làm ly thm c nc,
Cng vì b lòng không lo trc.
Vy nén gy ha èn thn sau,

Lun dêo ây mt a lng dau.

Thng cho bn sao khng bit bo.

Xin hãy nhm trán ai lô x,

Kè dy du khan áo bn bàng,

Trong chòm dông có khó c sang,

Xéi cbo k cái thán chu hèt, .

Sang vng dôt sang thèm hò nt, .

Hèn mang dày hèn ràt chai máy.

Lm con ngi khng phi bm say.

Cácn x s d tròi theo en nc.
Khuyên tr trê em em tnh írc,
Ráng dam- thn chu khó mà lp thn.

Ch ham chi mà sánh bc thê t»'ún.

Sau d kh trn i khô ,
-Cu iun...bi.a_.ngh.e...ua_:y_d:^

Sau r. rói mi bit l hay,

Min xát minh du mát Chn tay,

KhOng c khãc chúc ào d-quôc, ">*'.

Sao ngi dng thng hay tng tât._y í

Nghi hdi lâu thi r b-i sao,

Biêt làm sao hãy ráng lca theo/

Nèu khng t n nng chng kip.

Qua vic C tôi sau lun tip,

Nèu t. di nghe li ít vui.

(Sau s tièp theo)

LNG-DÙ-Túc Bên-trc.

Tam-quc chí tc dch
(tièp theo

)

Nói v Tào-Tháo hay N-Hoành b hi, thi

ci rng : < cái thng hc trò khôn, 'n khua
mi uòng Iòi, thi nó hi ly minh n. » — Tuy
N-HoÀnh dã thác, song cbne thây Lu-Biu
v âu hàng, hèn muôn hng binh hi ti.

Tuân-Vt cang ràng : f Vin-Thiu cha tr,
Lu-B cha dp, mà mun phát binh ánh
Giang-hn, thl cng nh b lòng rut mà lo

chng tay
; trc phi tr Vin-Thiu, sa

dp Lu-B, thi Giang-hn ánh mt trn c
xong. 5 Tháo bèn nghe theo.

Nói v Bòng-Tha, t ngày Lu-B dí'

ri ngáy dèm vi bn Vng-t-Phc thng
ngh, lo chng ra kè, di vua Kiên-An nm'
th nm tièt Ngun-ng vào íriéu h, thây

Tào-Tháo càng ngày càng lng, thi gin v
ráu mã sanh bnh. Vua nghe Qc-Cu dau,

bèn cho tháy Thái-y ra diu tr.
'

(Nguyên

ngi tháy thuòc ày là ngi t Lc-dng/
h Kit tên Thái, i á Binh, ngi u gi $
luèt-Binh, lúc ây lém thuòc có danh ). 3ina

vào phù Bòng-Tha, dùng thuòc mà iêu

tr, òm ti chng ly, thng thy Bòn

Tha than, dài th vn mà. chng dám hi.

Lc ày nhm tièt Ngn-íièu, Kièt-Biah

t t mà vé, Tha cám li uòng ru ví

nhau, uòng dèn canh -khuya, Tha mt mòi
nám ngíi qun.-bòng bo nòi c bn VOf<
t-Phc bn ngi dn. Tha ra rc vào,;

-T-phc nói-:-Vio-4n- xong-rdk—Tha - 1Í
•t Xin nói i;i;0 lúi iíghe vi. ;• T-Phc nói

*.Lu-Biu kèt lin -vi Vièn-Thiu hng bic

mi

nm moi mun, phân 10 o nh qua, còn Kiêl-Binh t t ra vé. Tha trong J5qTM-âng kètlin v-i Háng-Toi dây binh Táy- mng (liám di' vào nhà sau tby da gia 'nô

L lng bãy mi hai muôn,- r phía Bc dánh li;- là Ti-klánh-Bdng -vi -con th "thièp
-
Ià '“Vàn-

Tào-Tháo xut bêt binh mã Ha-xng, chia Anh tnh vi nhau ni ch tôi
; Tha

ra mà c, nn nay trong thành dã trng, nèu gin -lâm, bo k t hu bt ra muôn chém
t hèt tôi t nm nhà thi' cng 3ng bon dù b v kbuvh lm mi tba chém, dnh
ngàn ngi, nhn êm nay trong pbìi cùa mi da bòn chc roi ri dam Khánb-Bng
Tàc-Tbo dang by tic ln, mà n mng tièt khóa li trong phòng kin.

'
.

ta ên vây nb, ri o v gièt va, Khánb-Bng gin oán, suòt dèm b. khóa,
ch b qua mà ml c hi- ny. » Tha trèo tng trôn qua phii Tào-Tbáo mà cao
mng lm, bèn kèu k gia n hèt thày, rng có c mt s. — Tháo kêu vào nbà
tháu góp binh khí, còn Tha thi mang kin mà bi : Kbnh-Bóng nói : Voog-t-
gip é thng lên nga, c bn nhm Phc, Ng-t-Lang, Trng-Tp, Ng-Thc,
nha ti trc ca mt lc má tàn binh, M-Bng nm ngi nhóm ti nhà chu tôi

tòi^ li chng canh mt, chúng binh ‘u dn mà thng ngh vic kin, cbc là mu bi
Bong-Tba tay cm gm báu, di b thng Tha-Tng, chà ti li dem- ra mt t
vo, thãy Tào-Tháo ài yên nh sau, bèn bch quyên chng bit vìêt nhng ch chi/
ku ln rng: a Tào-tc ch chy. » chém mi y Kiêt-Binh cn ngo tay mà th, tôi

xuông mt gm, Tháo lién nhào theo tay; cng ngó thày. > Táo-Tbáo bèn giàu Khánh-

i
là y phúc lnh dy thì là nm chim bao, Búng trong phù. — Còn Bùng-Tha thi tng

roing còn ang mng Tào-tc hoài kbng Iíháuh-Bng dã tròn mt i phng nào ri,
thô). Kiêt-Bìah bc ti kéu nói : a ngi nên chng liém kiêm.

muôn giêt To-Cng sao ? Tha s st nói Ngây Ih Tào-Tháo già au u phoDg,

f

^ không dng. Kiêl-Bìoh nói : I Quc-Cu dõi Kièt-Binh vào cho thuòc. Kiêt-Bình nói
ch s,

^

tôi tuy là tby thuc, chó cha trong bng rng : a Tào-tc' mng ti ri. >

?6
i
Uê

A

n n
_
nb

?
Ha

’

f
i Dày lhng Bèo ln ?jâ ‘huôc dc dam yào. Tháo nm

thy Quc-Ctu than thò mà chng dám tréo ging, bo Binh cho thuôc. Bình Di:
^.hi/nay thây Quc-Cu m, mi rò chn tinh, „ bnh náy uông mt than thi mnh. 5 Tháo
•

*ln bli, thoàn có mu chi mà dùng khiên dam thuòc trc mt mà st
;

thuôc
ên lôi, dâu gèt c chín, h, tòi cng không gán , thì Binh â lén b thuc c vào,

t
phàn nan. n Tha che mt khóc rng: < ta rúi mình hng lây thuòc mà dng lèn. Tháo-
e ngi khng thit lình, s Bioh bèn cân bièt có thuòc c, no c ý dùng dug. chlngc mt^ Bgón tay mà thé. Tha mi lây uòng. Binh nôi : « phi nbn thuôc còn nóng

,

;

y-ai-chièu ra cho Binh coi, li nói : o nay mã uòng i, dây phúc thi mnh. Tháo .

:mà mu cha nén ày là vi Lu-Huyén-B, Dgi dày nói: a ngi dã hc sách nhu. tbìv-

Irla-Bng i hêt, nén lo không ra kè, bi phoi bièt l ngha
;
h vua có bnh mà uòng

c ây ráu mã phát au. Binh nói : 0 Chng thuc, thì ti phi nèm trc, còn cha c
nhc lòng các quan ìo làm chí, tánh mng c.ùa bnh mà ung thuc thì con cng phi nêm
To-tc ' trog tay ti. í Tha, hòi: a sào trdrc

;
ngi l ngi tàm phúc 'cua ta,

vy? > Bình nói: Tào-tc thng bay dau Bao chng nm trc di ri s dng cho

áu phong, dau thâu tói xng, mõi lán tH» — Bình ni: I thuôc ip bnh, li

,va au, th òi tôi dên diéu tr ; nh nsy phi nái ngi nêm lùm -chi. » Bình bièl vic
mai có òi toi; ii dùng tbuòc dc thì làc dã lu róf, bèn nhy li am cng tai Tà 0 -

^nhièn phi thác, phi dng dao binh mã Tháo mà d vo ming. Tháo hàt thuc d
làm chi. » Tha ni : V nèu dng nh v, thi xung ài.' mã cha kTp si, Ibi kè .l hu
cu X-tc cua nhã Hn nh ni lay 'ùng. J dã bt Kièt-Binh rói. Tháo nôi : a ta 'có bnh
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Knh trioh Quog-vn.thi cuc ch quàa|
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thanh gim _
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giam li ni cb vn- lp mt' tòa Vn-Thánh miu ti làng Log
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b<j gn Châu thành tnh Vnh-ong-
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V-
cái quao di tbn dte »»0« “T

“ Q„â' T-Bo nh thp giao li;
=1

mt mình èíng-Tba cáo bnh chcg èn ^ Bá-h Trtrhg-ngc-Lcan tu b- t
I

. Tu bgó VuVnS-a-Pbuc a- Tháo sanh ghi, »”8
kinh 36 nm cung Uríns «s

1
;
nên phi Sã. Thu bày _«é° ncý"“J dòng vC hu kh ,3
E. va vai tng, Tháo núi t « trong c Canbi 1900

,

trong bn m
không chi víu, tá «4 mt ngnhi, hay làm J ” phláng B oh-lnng Tông.h

- cho cn quan tình mu. . nói M «" ^ • Bnh linh Vinh-long xtrtog hít tong
1

hài mucri ngc tôt dn ra 1hrn thì hên tbày Tb6og-à= Nam-hý vi quan ch^

dân mt • ngi mang gông dàí dam a b pu

v_Yh_lo^g t
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nav xin tô cùng trong cuc Quà|

by phìi khng 1 > Klôl-B\nh c ohi mng
d
» 77 7 h tâm tinh «1

5 SH?7r7SS\™ ,:ùs

cho tháy Ph-tDg. Tông-hu-nh Vnb-long

llíg) ng*s trùng tu Vn-hhh-miêu.

|j ihy ây .s thâu.’ am tn vào: sô cng

iboàn chi hu tt chi thch bi dì minh thnh c.
f , Vinh-iong, Sa-éc ng nhn càn kbi. Xin nh bn bièn giúp cbo DÔD.

^ - Trn-phát-An' Thù-iì:

'***

Tuy rDg rm rp ,hãy còn nn, L ,

Rây ã sùng tu gm cng bn, • •;

No ng cung tDg à m di,
v viên rng ct li xuè trên,

‘
'

:
'”

Xuân thp. tri àt ng ghi ,
Trè du xa nay h d quèn,

Nhn vi vn nhn ai ó h&i!

Ngoài vòng dòm bêt. vy sau nèn.
.
i) :

Trn-lha-Bc, Tháy thuc- Vnb-long^

#** •;.

Bây lu àng hnh c leo ‘nn,

in in mng nay dc vng bn.

Chánh gio a ra cho . kè di, «7:

Vn phong nhuánm gia trí trèn/5

Bòn mùa bng' ha .lòng ghi nh, ;Vj
r

C nc tm thành d chng quên,

Tr • lon l. thng dâu -cng/ vy, r • .J

Hèt cn bì cc ti tbi nên- .i}

Nguyn-ST (VTnh-Long>

i.‘

BÒn qúán'mi tièp"ng" mt ít bài th hòa

ipguyn vn theo bài th cla ng &ng-t.húc-

pín lm, trong k‘. nht-trinb s 56 d sùng

|p Vn-Tbánh Mièu, nèn phi dem ph vào

p|ây
cho ch v vQ-hu nhàn lm,

S' La hng :

ngui. ngút khâp trong nên,

KíMiu: thánh mng, nay móic bén.
.

III'-
Án- in vèn vang vui phn di, :

lÍCung tng bt h phng ngi trôn:

|Ì,ýRng nhu thm thm công ghi ,

f
Mùío dám dê ngha há quên,

Chim ngn. vãng lài dã có ch.

I

R-Ngi cng kè cùa gip thi nèn.

K'
.-Trông cho c ng mt vài muôn,

•M cuc t vn bã d buo?
í;Nhn vi dng thinh trong bn bin,

Chung cÙDg o mch ây là^thuôn!

. Tng-hu-Bnh, Phd-tng VTnh-long,.

7 ; .
,1

;Su tình, may dy sót mt nén 1 . •

Lp làm Vn Miêu- li vng bn.

Rng, caó-h- - ni tin cùa, •••»;

"

n ln hay nhun kbp di -trn.

•Sang thut thi th-. công dng mây I

Xuân Ihu lè in l âu qun,

Ì|'; Lài ngay nói Yi trang ddng do,

^'Cii ahi thì sau cng phi nèn.

! Ngùyn-tng-T Thy giáo Vnh long.

p
***

KMây tòa rc rr-d xây nén.

Vn Mièu dòm coi CUC' vng bén.

p Vn-v cung tng vui- phn di,

-

Mt tòa (lp è dá x nn,.

Miôu thánh t ày 'mi yTig bê^' ;:>7c cm trùng. tàn an d
.
di, ii7i

n nh nhà nc rng-òng- írén--.:^i

Nm kinh rnh rnh công càn.tc. í . :
r.;

Bòn sách s £ ngha dám quên. T

Nhn vi sáu chu trangx s, ,

Môt nei mt it giúp thì nên.

Tn-Châu, Nguyn- chánh-St,

Ha nguyên vn theo mãy bi th trong k
nht trình sò 58, ( nhóm bn thng thu),



6

NÔNG C 'MINM
NÒNG cS

Bòn mùa tri àt ng. an ninh,.

Vy bn èm thu hng tiêt th' jh.

Hng kin cu Ib nhiu x s,

Thrg trng chung ru mây tài anh.

Trm thin but vy mng cli thnh,

Nm thc mày tung ng triu lãnh.

Ph 'by bin sng dng sóng ln,

Ngàn trng non ncm mu xanh.

Thù-du-Mi, Bng-phng-Trung.

***

Mng nay bôn bin dng an ninh,

Gp lúc dèm thu hng gió thanh.

Ru các lng vi cùng bn tác,

Chén hunh chm chc my em anh

Mn boi Lý-Bc!i ngâm .cáu ngc,

Nng bóng Hng-Nga thmg íic lãnh,

Cn tn tbc tri càn toi chí,

Mày tng mây bc mây tng xanh.

Tân- Châu, Nguyn-chánh-St.

Li Rao

Nay c mt v qui-vièn mun bày ra mt
cuc chi cho vui, trc là có ích cho minh

sau là cho anh em dng thõng óng m chi

cho vni vi nhau, vì V ngi ngh, nêu rành rang

mà khog c vic chi vui hu ích tbi t là phi

sanh t, nghía là ánh bài bc, hoc uông

ru, hút, cbo khuây, tbl s kbuy ây n làm

hi thèm cho minh, chi cbo báng kièm déu

dài. khuây li íhm c ich thi l hn.

Vy xin các tôo-báng qi-kbch, ai có chuyn

chi vui, hoc kim hoc c, thut mt bai chuyn

cho vui áng tc ci, ni cho có dièn lý,

mà càm không dng ni tc, nh chuyn

nào chàm dng th nht, thi s ng thng
mt món dáng 5 ng bc, còn th nhi,

thi s dng thng mt món i5 dáng 3 dóng,

Lãm ri thì xn vièt tn minh cùng ch

trán dãu mi t giày rói gin li, nh
vy thi khòng ai bit dng tn ai mà binh

v ; chng chm xong rói thi s m ra mà

coi cho bit tn ai ; còn chuyn nào làv th
, nii.t,_ihL.nhv_thl_s._dam _váo Nng-c cho

các tii-Yièn nhàn làm.

MNBAM

Nh làm xong ri thi xin gi cho

.

Phng-hoàn-Sang Commis la C’* National

de Navigation à Saigon, ri v ây s chn ngu^

tuyn dut, '1

roV:|

(ti

Li' kinh rao cho ch Quí-Vin

hay, nay tôi c lp mt tim bánh

ti ng Boulevar Charner, sô 95,

danh unh-làp bánh ràt tt, àra bt ta'

Langsa ròng, chng c pha,, xin khi múa

cho cn thn ko ln bánh cua---chc

li trong tim ti c nhiu th bánh ngi

và bnh mog ngon lm.

Li có báo th .ru. Lang-aa nhú

hng ngon ngt mát b
;
gi bn r h

ch khác; c Café, sa bò Chocolat ùn
sm mai và 'chiu,

Vy nh viên quan quí khch có r
xin n quán ti, trc - chi sau gi

ngi ng- ban vi nhau làm cho n

vic lâu dài.

(PlÈRRE LÈ-XNG-NGN

Có ngi mun bán mt s- rung rt

ti ht Sôc-trng, rung ây khàn og :

nm, ã thnh thuc ri, huè li mi v
hn vài ngn gi lúa rung, bôo phía

r éu'

rch gia có khai kinh ã lu, mi

dn ng /|, 5 muòn i tàu, phia rct

t lm ry tôt lm, ã có hn 30 tá

èr, chù nào cng kh, khi giùm n, có

rói mt miêng vn sân sàng, 0 cn M

va càt sng, bán gi nh, ai muôn mua

èn do BÒn-quáa mà thng ngh.

Ti Tbù-dc ni nhà ông CANAVAGGl|

là chù nht-trlnh Nng-c-min -dám, có t

nhng lràu c, tràu ci, và bò làm, bò'

tôt. Ai có muòn mua nhng vt è ùng l

rung, ko lúa thì èn ti nhà ng ày màmd

Tru bò tt m 'oán rè.

—
.
Xiòa: R-A.O

quàn ly và café mi lp ti Ch-ln,

Avtnxte Jacaréo.

jh rao cho ch v Viên-quan quí-khcb

:g r, ti nhà hàng ti mi p dây, có

ì ru ngon ngt b mát. ù, và c cm
mi ngày bai buòi,

.

dó xi dùng sch

I j ngon béo, v ván dúng mc, nh nhã

% ang cùa ngi I -angsa
;
li c dm dô ngon

héo trong ngày th nm và th bày mdi

-ján, hn ngày thng
;

isgha l có bánb

gt và Sorbets.

Gi mt ba n 1 ,$ 40

Gi 15 cachets 15 "00

Dùng trn tháng 50 00

n Nh muôn dng cm khuyn xin phi cho

i,ay trc íta là mt gi.

Gi cm kbuya k theo t món.

Ti knách-lãu có bai ci salons riêng, rng

inát dp hn ch thng nh To-Vièn và

5 quí khách muôn Yêu m, xin t irc ng
isa son phn bit sang trng hn.

Gi mt ba n 3.$0O

Còn Tôn-Vin quí-khách muôn t, hoc bánh

,
-.gon, hoc tic dám ci, tn gia chi, xin dèn

'ôi dùng giá r và d ngon. Sau hèt tôi knh

pin ch v doi chút linh mn vi ti, là .ngi

lôn-quòc. &ã bêt vui àu cng s vui, duy

n tôi tbì cm n lâm.
' Nguyn-vn-Vãn.

Cu B-íhin cùa quan Ph-Soáí-Nam-ký.

Paul ChCj chu Caf-Saigonnais ting
jJd'Adran, sò -101, rao cho ch v viân quan

'ì-quí khách rè, chò caf mi lp ây. bán

j| lli ru Langsa ngt' ngon mt b
;

I gi bán rè hn ch lthc ; Có caíé, sa bò.

lchocaiai dng sm mai vù chiu ;* li có

(phòng ngh b tng trùn sch s. — Tn-

7iènj Qui v nèo Lhích vui choi, xin n
(chò ngi bn quùc cùng nhau, mà giúp

•cho nén vic.

Ngày 22 Octobre 1902.-— -

Gi Lúa Go

'Lúa, mi t 150 cân hay 14 68 kitos,

ch dcn nà máy

/ s Phán thóc

trong ) trm
10

15

\20

Go lc nhã máy mi t
134 càn hay là ôOkilos'

700.

Vào bao s3n, khèi thu. 1

700... Yl * i

Vào bao sn, khèi thuê.^Q
]

’

1 Tùy theo

Go I.rdng nhà rnãy...!dn sáng vã

_ itòtiu.

0
z

1
z

GÒ-CÔNG

s
X
!<
à

2$90 2$90 2390

2 90 2 90 2 90

2 90 2 90 2 90

2 90 2 90 2 90

2 90 2 90 2 90

2 90 2 90 2 90

Cu QUAN MT NHO

" TI PH BNG MÉ SÔNG BN-TRE

C bn các th sch s hc ch ty và

cc tb sách ch quòc-ng, th tung,

truyn sr, cùng sách Minh-tâm, T-th
ch nhu có âm quòc-ng.

Bán dùng nhà trng, nh giy trng,

giày , cng vit, ngòi viêt, mc, thc,
vàn vân

Bn các th hình treo chi và t-st.

Ni ht ai c sa L-st, my may,
.
xin

rc ên nhà. thi s giúp cho, chng tit

công lao. s phí khng nài nhiéu ít.

Nh có may máy, may y phc tây và.

ó trng Ànnam vi tòt, ai mu&n t may

tùv thích, tiu cng thng n r hn
ch khác. • •

Ngi au mi mnh, kè cng vic nhiéu,
-

ngi hay di sn bân, kè cõ chi chti du, ngi
hay suy ngh cùng kè yu gáy, mà muôn phc hi

nguyên lctb phài uNngtb thuôc hiu Glycro

koa hay l Glicéro-Arseni cùatháv Henry Mure,-

Bán ti tim tháy Bérenguier ò Saigqn mi
ve gi bòn quan nám íién tày, còn mua mt
lc hai ve thì gi tàm quan.



NÕNG cõ 'MÍK &ÃM'

NH IN và nhà Bán Sác
CA ÔNG CLAUDE và CNG-TI

5' ng CATINAT, sò 19 và 129
* —

I

C bán cc th th và sch ch quôc-ng giá nh sau nây

:

Có bn Nht-trinh' Nông7C dng nguyên

cuôn mt nm lã 50 s giá..:. 6 $00

Tb Lc-**ân-Tièn 0 60

Tung Sn-bu 0 20

TuDg Kim-thch-ky-uyèn 1 00

Tuông Kim-vân-kiêu. 0 30

Tc-ng c-ng 0 6°

sà ký Nam-vit 0 40

Phoog-hóa Biéu-hành . . 1 0 50

Chánh tà vã Lc-sc ... 0 10

Minh-Tâm Bu-gim cuòn th nht

Thc kiêu vés thi hãnh án lý vé vic h'

Và vic h và vic thng-rai cia ng>,

Bn quà c 1

Cours d’Annamte . 2

Coura gradu 2 •'

Converèálon AMMstt írani Csroimsa -0
_

Vocabulaire Annamite íranais 1

Vocabulaíre Trng-Vình-K .1

Miscellannée 1

Sách dy cách nàun Gartonnée... 1

Nh-B-Mai .. 0

Ph-kiéu 0 •

Th Nam-k 0.
V cuôn th hai 2 00 Pb-kiéu.. •• ”•

Lans-chàu.r.. ................... 0 30 Th Nam-k °.

Bach-YÍen . ... .
‘ 0 30 Truyn Kim -vn - kiu ng in

Ai muôn múi thì n ti nhà bán sách mà mua, còn nhng quan cò^ xa ht mà r.

mua thì xin phi g th và mandat poste. ^nói trong th ch và tn h cl

ràng, thì ông CLAUE, s gi cho lp tc chng sai.
. -

NAM NHM-M
(1902)

C3A XBT-
Th ìiai

'íá.i chp z

1902
".'

m

CSRES SUR L’AGR1CULTURE ET LE C0M-MERCE.

; . MOI TUN L' IN NGÀY TH& NM

jLiÒ% 3-A.O
Ai mun-ma'SÊrt-trìnlí, hay là in vic chi vào

nhètrinx. thì. C1/ do'
1

Bri-quán chù bt là

Lrcr^-KHÍC^rNH^.mAthng-ngh, ch' có

g-i CO ông Can^vaggio na.

Thung C lun
!

( lièp theo
)

Xem nc- ìtiah tánh ý lôi thòi,

Bòn nghé xlcha tròn lây mt
;

S, Nòng, Chg mi va dl dôt,

Còn nghé íbng
.
thi chng bièt trn

;

Bang thi ry buôn hán lã nghé ho
Bi vy mnc não cng u bièí

;

Rât thng bây nc mình chu thit,

Cng vi mình khng tng vic bun^
Cách i thng c tp mi có tbuông,

Nèu không t tng là khng li;
Khuyn .hn quc ãnb em- xem ti, -

Béu hn thua 'li hi ch thông
;

‘»

Sanh gp di vng quc công dóng, ,M1 thDg cuc trn háu tri dàt;

Xét cho k bôn phng nhn vt,

Vng dàn u nghé nghip khéo hay;

Ta ràng m quê xin i li dáng thay)

Cho kip- chúng dng chen vai Yi chúng;

Vi khng ráng nân minh phi túng,
-

Túng thét rói sanh thói gian tham
;

Ngi ngi du Cu tánh cam 1

C mc àv múi ngv them‘hìuiT;
Xin phi s áng xa 'tón g' x,'~

!

;]

cvù s
r :KSÁ



-K.hng lo e thác ói dc àng;
Phn làm ngi cho r vic h quan,

Háng lo trc 1-i sau nh Lính
;

Tuy r biêt ngi Iíhng cu vnhj

Nhng vy m th cuc ming trng

;

Thánh hiên xa dy ch chiêu chng,
Nèu có bc bây r câu truyn kè,

Hiêu nh vy cn cu lánh t

;

Bi n- nào bíèt sái má li làm,

phí thi chng k chng ham;u quây li hay a hay thích,

Tp tc' pbi là du . hu ích;

NL vy thl àp mt ng Lai,

Tính mu gian r thit du sai

Dng y ii sân lng lp ý,

Ngi thi phi r éu phi th

;

Cách hi nhn ích k xin cha,
Vy mà xem gán c thây bay a

;

u*a lo mt phn mình phú qui,

Hé dòm thày ai raà có trí

;

Li s ngi vinh qui hn minh,

Ri khiên lo mu him thình linh

;

Tra kè dc khng lòng trc n,
Muôn phú hu li s.anh tng nhn

;

Thy ngi siêng em d it a,
Toan nmu sáu giúp vòn cho va

;

Sách li nng thê chi tr dng,
Khùng trà dng in vièn phài bán;

Tha th mua gm íy trn tay,

Nhn tám thay, rói gi l hay
;

Tri do l tng mình rng d*',

Làm dng vy hng vui mt bui
;

Mâc lo
:
tha ra quèn 15 dy con,

Bên lúc mà du tr' vé non

;

cáu -li oan ang phóng t,
Tc hay nòí thièn chi nhiên s

;

Cùa quày vào ra li phài chi,

Bã hao tài mà tièng khi
;

Cho ngu lò, nên sanh con hn da,
Rói li hòi ngi minh sao l

;

Chng ai giàu cho trn ba i,
Mi nghe qua chxra xét td*ng ráng chi

;

Nu nghi li do tri làm chng sái,

Cô làm phi ihì di nhm àng phài

;

H quày ra, thi quày ât tr- vàò.

Bã bèt là th cuc lao xao ;

Song phi biu do (ri lóng lng,

Ch .thày Yy,.t-ng..là.:. dàng rng;
Má chDg kiùn,- i làm vic n v,

H sái thi[ b- lày tiêng";ró
Còn phái t khi mang' cáu nhc,
Hai cu ây là thè gian hnh ngc;
Hi r rói phi si .xin dè,

Làm làm sao cho có bn có phe

;

Bng lp tánh làm ngay lm phi.

(Sau s tièp theo)

——

-

LxG-DÙ-THÚc-B|n-tre

Tain-quòc chí tc dcB

(lièp <è)
Nói vé Tào-Tháo cíím bn Vng-t-Phc

bôn ngi ò li 3 tic 'môi tôi. Bn ngi
y s ã hèt hón, song cc cbDg dã phi
- li. Tháo nói : c ta vôn 'chng cám li mà
làm chi, ngt vl có vic 3hài hi, chlng hay-

bôn ngi vi B<ìng-ThCra thng Dgh vic
chi ? >-T-Phc nói : « kb.)ig có thng ngh
vic chi hèt. B Tháo nói. < tràng t bch quvên
vièt nhng vic chi 1 s Bor T-Phc u cbôi

ht. Tháo li dy òi Tachánh-Bng ra dôi

chng. T-Phc hi ; í-m^dâu m ngó thãy.

»

Khánh-Bóng nòi : « ngoi.gu cho m ngi
kia, ch sáu nei ngtíi mt. ch raá viêt,

chi sao cho dng. D Tr-Phc ni : í thâng

náy vi con th-tbièp ca:Quc-cu thng gian

vi nnau, nó b Quc-CU dánb, nên nó on
má vu cáo cht nu, xin Ta-Tnsr ch tin.

Tháo nói .- « Ivièt-Bình bi thuôc c hai ta,

cbng phèi Bòng-Tha 3íi, thi là ai > bn
Vng-í-Phc liu nói chng bièt. Tho
nói: « dèm nay mà chu lit 'thi ta còn dung,

nu d vic ra ra ri, thìta khn th. » bn
ngi T-Phc déu ni, kng biêt vic y,j
Tháo nt ke ta hu bl hi bn nci giam

cám. — Ngày th Tào-láo dn k tung

nhn qua nhà Bng-Thù mà thm bnh.
Tha phi ra rc. Tháchòi « c sao m
bm qua ng chng di phd'èn 1 j> Tha nói:

»

Nhn bnh cha lanb,. nêrchng dám di, s
6 sng gi(3. <> Tháo nói : -\y là bnh lo vic
qudc gia. » Bòng-Tha sg st. Tháo nói



. xõt. » T-háo nói : t nêu tri chng khiêu lu nbau, thi có dù cbi mà lo, nay Lu-Bi ÌÁ01

vic núy ra, thi ta ã b hi ri
;

há da chình quán binh, lng chng cha pbucl

con gái ndy li mà làm ha ngà_v sau cho ta Tha-tirng dn binh i dãnh, ml trn
thil

• sao. > Phc-hong-Hu thira rng : <r Xin câm xong. » Tháo c mng ni : « Hip ta lâra.,1

Di lãnh cung, di thai sanh ri thi git cng 3in dày di quán hai mi mun, . chia làfj

'chng mun chi. B Tho Di : « ý muôn d núm do dánh T-châu.
giog nghch náy dng báo cu cho m nó (Sau s tièp theo)giong ngtcn nây dáng Dao cu cho m nõ (Sau s tièp theo)

sao?o Bng-Pbi khóc mà tha rng: í xin C\UV\GGI0 1
cho tôi thc cho toán tháy

; ko d bc li). »

Tbáo dy am la trng èn trc mt. Vua

"*> r
°?

* Kh“ h Iu6n* Kin nghi bt vi, bi ths hlidi chín suôi rói xin ch oán trm. » nôi
7

ri ndrc mt cby nh ma
;
Phc-Hu cng 'tio theo

)“*?*• *" i* Ì!°_ Bé **.'•*•«* Wng pbi tw «i, ngíil
q vi s in r° "**" “I la thm. Ói thái ! 5 pbi coh nhi

,
nam không tng tho cch bun bán, tb phi™° j" “I quSc hiêp“d4p uh^y. Kh6„

"h
?

k
.“g0,i

.

thich tc - CÍ,0 t nhãng ngòí Sg quán cd nha- chlvog Ch cua ta mi chuên vo ca cung thi lba t M bi> vt u, kí loi bay khùgì
chém ; nên ngan .gi chng nghé. thi ti clír nh iá„ ^ tro Li 'nh thi thy '31
cng og. , Li dt tâm phúc ba- ngán BgttW „h4 qoí nic mình, không tng tri

s f “;q“tD'. khÌín T °-HÔn« phíi h'u gian hai cât Lc thì t nh 1thong lnh <ti phòng tra xét,
1,S, h„i Ato, T IL

ir. » ìrmn-uric noi « .ua-ang 000 oinh Ihì còn phán nhiéu làm cbod.quc hng
ni Tay-lng, cha ncn khinh mà dnh, nhj bit kh là dng Dào? ! !

pbàgòi th má V v làm cbo va ng san ù Thày vic di tn con mt, nghe Lhu l
nghi, ri d vo Kinh-s mà gièt i thi mi' tai chng nào thi yên lòng sao ng b bé
xong; Còn Lu-B nay dang T-cbàu sp nhn quàn t i!!
dt mà làm thê k giác, thè cng chng nên Bn chng ln b-

1

thây bà già, yêu duôi
khinh m dnh

;
hun nay Viên-Thiu, dng binh m gói xách d tn tên bc di bun ngbiên

ì

;
OÌ Q^ '

nê
,5 <ua Phía Bòn,i™jành thày ràt thm thng

; nhng vy mà may
th
\n

va
,

P,ir
?i
u c«,n

;

VÔD-Thiu,
có ngi b.bàQh ho tàm kêu cho . mt 4

í?! J
biu

..

t
,

nhn
_

n
. i°

à

?
h H

.

a *d
’ bc mà di n cm. Kè lun vào quàn ngh;

thi lây chi m ngn tr. Tháo ndi : < lchng ngj . tôi mói bày chuyn ày má nd vi;
phai; Lu-B là nhn kit, nêu nay không nt tèo -b hãnh - Bn-tre, dâu cng c
.nh, d nên vây cánh ri, thì kh má tr mt chú chc ngói gn bíi tiêng Annarri di iidng

; Vièn-Thiu tuy mnh ,
mà hay nghi mi ni cài lv chuyn trò h(Ji â, rí chi;

< khòng qut, thi có dù chi m lo. n Lúc chcm dc ràng: Ái bièu Annam di, khng;

các công, vic thây trc mt thit nh vy,
g-i cho Nng-c nhl-bo in ra, ng "ngò-
cô hng què vc 'xét nghi dng làm làm
sao cho mrc mình khi ai km ' thiic. _

Ôi thôi I í Ta hd Ihè s, kh tai táo phìng. »

Chdkd '

.

.

Cái-vng : Nguyn-tây-Hièn dt dn.

Trng gà trng vt lâu

Không hòi khòng va.

* '•

0' vn, ng pon nhà lm ãn thng
nôi gà nui vt nhiu, khi dè r trng a



Tng tàu nó'c mm làu

Hc an . du.

Cách lm các vt nãy cng , song,

ngi 'Annarrr ta hay em tlén mua, it hay

muôn làm, mt là thng mng bô qua, hai

là. cha tng/
Vây tôi xin biên cách làm ra dây gia

dng, ai muôn làm Lhì lm Qhò kbi mua mc.
1° -Bu -nành .ran' ri nàu cho thit mém,

t Tá. banh d cho ngui chó ro, rdi rt
bt mì v cbo du, mt cân u na cn
bt thi va, trn - tr- ri* banh ra mng
mòng ù chng ba ngày cho nó lén meo.

Ri b vô thp,. nâu Hc .muôi dò vo
va tbiêp tbiêp. Phi nng chng hn bn
mi ngày thi n c.

2» Tng tóú k n c thi t ng mà
rút nuc ra, ku l nc mm tâu, Hèt

nc thì d nc muòi nâu khác v, cliug

hên rút lây nc mm tàu ti ba lán, vi

tng bêt ngon và phi h.
3° Hòa mt ‘ui.vi.nc mm nht thì lã

lra ra hâc xi du.
Nam-Song liu n.

.'N0NG'CMI'N'BM'

Ngáy 22 Octobrc 1902.

150 cn hay li. 68 lâlos,
cho- cn.nhà my

Go lc nhà máy mi ta/.
5^n thc

13-í cn hay lá 60 kils\
r

„
OI1S 1 trám

^o bao sn, khí) íhu'll?
'* s

\20 » ,

- , . .. (
Ty theoSo trng nhã ray..;ján sàng va

u- IIPHO&0-NG M SÔNG BÊN-TRE

^
CÓ

,

bán các íh
,

sách s 'hc-ch tây’ và

f!,

G

.. a

th
i

Sách
.

ht qute-ogi th tuông,
ruyu s cng sch Minh-tm, T-ihch nhu c âm quòc-ng. 1 •

'
-

.

Bn dùng nhà trng, nh giy trng,
g y ô, cngvièt, ngòi viêt, mc“ thc,
vân vân...

..

Ban các th hình treo chi và tu-st.

«*!? aí

.

c s-a t-st, máy may, xin™ n nhà, thì s.gip cho"- Châng;t.
Cng lao, s- phi không nài nhíu ít. i
Nhà có may my, -may y phc

7
tr

f^
Annam vi tòt' ai 'mup t.mr

s tÌéQ cônS' thng, ’ r h«n

: ni nhà Dg CANAVAGGI,
inh Nng-cò-tnn-dám, cá bn
c, tràu cái, v bà 'lm, bò xê
mua nhng vt ày è dùng lm
:hi dên

•

í?í nb ng ày mà mua.



Aíarcrei .

Jeudi

Veadredi

.

Samed. .

.

DimaNche.

Lundi .. .

.

Mardi

Mercredi .

Jeudi

Yendredi

Samedi 7.

;

DiMANCHB.

Lundi

,

MardiTV.

Mercredi.

Qrua CANÀ7A.GGI0

THANG 11

AN.VAit

THANG CHP
Lamgsa

*nj hai

Th ba

Tb tu-

Th- Dm
Th sáu

Mercrei

Yendredi

Cha SH-T.

Thir hai

Th ba

Th tu'

Th nm
Th- sáu

ìíoreredi

Yendredi

Cha XIIT.

Th hai
"

Th ba

NNG C MIN BAM

NAM TH HA*5-
Ngy’ 26 ‘Thng 11 Nm nhm-dnNHA IN vi nha ban SAC.HI

CA NG CLAUDE và CNG-T1

CUSERIES- SUR AGRICULTURE ET LE COOERCE.
M TUN LE IN NGÀ Y TH& NM

Ai muôn mua nbt-trìnb, hay là in vic chì vo
bht- trinh thì c do Bn-quán chi bút là-

-*NG-KHC-N N H, m thng-ngh,ch c
Ig- cho ng Canãvaggio na.

. Thng. C Uân

(tièp theo)

Nêu chánh lun o tri kh ci,

Vt cbng dog l ly t nhiên;

; Nhng làm ngi phi ráng cho siêng,

ông ngh ngh 50 .do dn tt
5

Phi cho bièi phn bì íiu xàu tôT,

Phi cho hay dua sánh vic hn thua

;

Có lý chi c x déu bit sm bièt mua,

IChng l li Irn nhà hêt, quên bun qun bn;
Trong sáu tnh nhiu ngi sng lng,-

- Cng r rDg x tt tri thng;
Ctio sanh vào ni chõ rung vn,
Không hi dên nhng du bo lt;

Tuy !ã trong min Trán tc,

Xem cng bâng lièn kin ão-nguyn ;

-

&i vì ngi khng sn làm. sièng,

Cho nên mi chu b nghèo kh ;

Ngi nhò ln tr già t r,

àt Nam-k rng rai thè iàm n
;

Lúa go. vã eii mrc ai báng,

Tlim tùm cá rau da ch ch \

Trong bòn tièt hai niùa’ khôig^bl^3^
Huè tri déu rc rò-

; áy _nhánh
;

Khi tt tri ma thun gó thanh,

C bán các th th và sách ch quôc-ng gi nh sau ny

:

' Có bo Nht-trlnh Nòngrc<5 dõng nguyè

cuôn mt nm là 50 sô giá..'.. 6 $00

Th Lc-vn-Tièn 0 60

Tuóng Sn-bu 0 20

Tuóng Kim-thch-ký-duyên 1 00

Tudng Kim-vàn-kiu, 0 30

Tc-ng CÒ-Bg... , 0 65

S ký Nam-vit 0 40

Phong-hóa Bíéu-bành 0 50

Chánh tà và Lc-súc 0 10

Minh-Târa Bu-gra.cuôn th nht
Và cuôn th hai 2 00

Thc kiu vé s 'thi bành án lý v vic hình 3
Và vic h và vic thng-mi c&a ngi
Bn quâc.; 1 $ 00.;

Cours d’Annamite 1 .2 50

v
'

Cours gradu ! 2 50. í

Conversation Aimita rrAii eartoiiná 0 80
'

Vocabulaire Annamite ranais .... 1 60;

Vocabulaire Trong-Vình-Ký .1 -20Ì

Miscellannée 1 4o|

Sách dy cách nun Cartonnée. . . 1 10

1

Nb-B-Mai 0 30J
phu-kiu 20.

Th Nam-k 0' 1(Lang-cháu 0 30 Th Nam-k 0' 10'

Bch-vin 0 30 I Truyn Kim -vân -kiu ng in . -

Ai muôn mua thl ên tai nhà bán sách mà mua, còn nhng quan cò - xa ht mà imi

mua thì xin phí gi th và mandat poste, nói trong th ch và tên h cho i

ràng, thì ông CLAUDE, s gi cho lp tc chng sai.

— •— i

NM NHM-DN

GIÁ BÁN NHT TRÌNH Ch Nhn:CANAVAGGlO

Sng.' Ch Bút LNG-KHC-NÍNH t«r pagc ,e ceamèire' 3 í 50

^ Ngi Langsa T Du-Tllúc 2* Page lc «ent. i 00

mtnTÍoT BNG LAGRANDIÈRE, Sô 84.
3- Page le Mot 5 080'

ANNONGES

!

B3U' tháng. 3 00

Ngi Langsa

. 1 sáu tháog. 5 00

Tji pháp còng ngoi quòc 10. 00
SAIGON. 4« Page le ceot...... $ 0 60

Saigon. — Impritaerie-Librsie CLADE & c*.

• 'ng CATINAT, s'ò 119 và 129

sa

m



,a liD, nay n áu "gli" nga,'chng
P bi1 5Ô”g' thác- .th não, thì . tu còn; 'co 'lòng nà

ma lo vic khác-ng saò. «' Phong’ nói nay To-

j
Tháo qua phía Bng ánh Lu-huyén-Bc

&; thl lh
.

ành Ha-xng ã trông, neu dam

I
ngha' binh; nhn trông mà' ánh vào, trn

1
"Ihì bo-dng inh Thien-T, dtri 'thì cu

r 'dng muD' dàn, 'cái. c hi y chng phi d
.;

dâu, á.in Minh-Cng xét li. > Vin-

|,
Thiu riói « tá cng’ biêl ây 'Cng là cbc

|'hãy, ngt vi ‘lòng la on bôi: e vic chng

I
li chng? » Phong ni: cvic chi mã on

;

hÔL? » Thiu "nói : « trong nm .la con, duy
mình nó sanh ra rt ),"thoàn có s

||v ng, 'thi mng ta còn gì. » Bèn quvêtý chng
|,’ khn phát binh, li nói vi Tn-Càn rng: «

lhgi v"ra mt Huyén-c, phi 'nói bi

Í ic&
-
Iìéíl " §iP nhau ''không dâng, - tbon

c vic' chi không -.xúng ý, thi qua mã nng
g|f|,
n ta, ta s. có .thê mà giiip dng. > —

|p;

:

ién-Phoog cm gy dng df m DÒi râng:R ffmy khi mà dng gp dip lm váy, li nhn

^ ây di bnh con nit mà’- b c hi nãy, thi

gvilérn hèt rói, hèn 'tic thav ! gim' chng

1111
than di m ir- ra.

III
Tôn-Càn thây Viên-Tbiu cbng khn phát

p^binh, pb sut êm trò- vé Tiu-bi ra mt
^pHuyn-Bc, và nói li vic ây cho Huyémc
Khay. Huyén-Bc c kinh 'nói: < Nu vy, thi

|||Lnh lm são ! » Trng-Phi ni: « Bi-Ca ch

E

S®o, binh cùa Tho - xa mà dn, t là mt
jmi, ta nhn lcni. dn? mà cp, tri va
|trc;

.
tb.i t phá;..To-Tfaáo dng/ > Huyo.c

|nói-:'.vn'tng :ngi--'là mt da- dòng pbi
pmà thôi, ngy trc bât Lu-Bi cng biêl

^dng. kè, nay li' (lng chc' nãy cng là

|||iihm binb.php. » Bèn nghe theo li, phân
gbinh cp tri,

Rp Nói v Tà-Tháo kéo binh qa Tiu-bái, lc

|jp
ans di, có trn gid thòi dn, bòng nghs mt

Kiêng reo vang, gid thi gày cây c nha-k
;

|?ho Iruyén lnh dng binh, nhóm chùng mu
1' 'hi vic d lnh. Tuân-Vc nói : c gió hng

'hó, 'thòi gy cày :cir gì
?' -c.Tho: nôi : r-gid

'hng B.ng-nam 'thòi' èn,, gy cày c nhá-
:kv ' c thi' xanh, vàng hai" mãurVyc hóí:' B

chng có vic chi, êm nay Lu-Bt èncp tri, Tháõ gt u. Bng. c Mao-Giòi
vào ra mt Tào-Tháo rhg :

4 'mi va' gi
Bòng-nam thí gày cáy c nha-k. Chóa-Còng
làv làm lành d thè no?B Tháo nóiVo ý các
ng lm sao?! Mao-Gii nói : < chúng- tôi

thi chc êm nay có ngi dèn pp tri ;

»

Tháo nói : < tri dã làm diém cho ta hay, thi

phi d phòng. ? Bèn phân binh lm chín
di, cho mt di' ti trc gii lp. dinh trai,

còn bao 1

nhiêu thi chia ra' tám phía mai phc.
êm ây tràng m m

; Huyén-Bc bên t,
Trng-Phi bên hu phn binh hai do, ko

I
li, è Tn-Càn gi Tiu-bi. ... - ...

Mói v Trog-Phi, lày âm dt ,l(ê
? ;lddn.

binh k ti trc, xng vao tri cùa Tào-Tbao
xem thày ln l chng có. bao nhi ngi
nga, bn phía la dy sáng lòa, tiêng bét
vang dây, Phi bit mình trúrg kè, lin- mau
lui ra

;
phía Bng Tmng-Lu, phía Tây Ha-

Tr, phía Nam Vu-Câm, phí Bc L-Biéa
phía Bng-nam T-Quán, phía Tây-Nam . LC'
Tàn, pha ng-Bc H-háu-Bôn, phía"'Ty-

’ B c H-hu-Huyèn bn phía binh mà' git dn,
Trng- Phi tà xòng hu dt, trc ngn

'sau ; bao nhiêu quân binh, déú ngiiyn
quân thu h cù cùa Tào-Tbo,'nav thay s
thè ã gp 'bèn du Táo-Tbo. hèt.i Trng-
Phi ang lúc ngn , li gp .T-Qun ap

... • > . -...• r-.

ma chy, chín còti theo c ví. mi qun-
k,"múôn' tr v'é Tílu-bi, thl. dàng' di ds!
ngn rói,, muôn v T-châu, H-bl, thi li

e-binh phc ci’a. To-Tháo, lui ti khng ãDg.
bèn chy thng ln núi íang-deh-Sn.

Nói vé Huyn-Bc dn binh va ên ca
tri, bng nghe liêng la hét van dây; phía
sau xông ra mt do binh chn hêt na binh
mà cùa Huyn-Bc, H-hâu-ôn li den.
Huyén-Bc, phá vy mà chy, H-háu-Huyèn



càng theo Huyn-c oái li tiì thày còn

theo cõ ba mi- quàn k, muôn mau.

chy Y.é Ti-bái, -li thây tròng thnh Tieu-

- bi la-, muõn .v T-chãu, H-bì, li

thy binh cùa Tho duy núi lp ni' ugo dón

ng di
;
Hun- nghi l ng, « nay dã khng

^àng mà ,VP.‘; lng li, Vièn-Tbiu. khi trc
c ni, thon.nh vic không rng ý, thi

;-qua mà du .va,- vy thì nay ta qua ó mà
, rng d, ri sau ta s toan mu khác. »

•Bn chy thng qua. .Thanh-chu, li., gp
..Lý-in dn dàne; Huyén-Bc gic nga

. rui, dung- chy.-qua. phía-bâc ;
bao nhiu .binh

k .theo,, déu b Lý-Bin ht hèi.

. Nói v Kuyên-c mt ngi mt nga,

cby qua -Thanb-châu, mt ngáy di dng ba

trm dm, chy dên ihành Tbanh-chàu ku
'ca ; k gi ca hi ln b r<5i vào bo li

vi quan Th-S. (Nguyên uan Th-5 ây

là côn’ ln cùa Viên-Thiu, tn l Vièn-àm.)

àm vòn -hay kính phc Hun-c, nay nghe

Iuyé-Bc du, lin m ca ra rc, mi vào

cng quán, hi thm duyên do; Huyén-Bc nói

vic bi binhj nay (iuòn dèn mà nng
thán. Vín-Bâm bèn Huyn-c noi còng

qun, ri gi th vê cho cha lã Vitn Thiu hsy,

li sai binh m h tng Huyn-Bc dèn ca i
Biiih-nguyn

; Viên-Thiu bn tbán, dn chng
ra khi thành ba mi dm nghinh tièp

Huén-Bc. Huyn-Bc bái t. Thiu mau

áp le và núi rng •• < vì hòm trc con ti

n au, . cu giúp nhau khng Sng nên

trong lng tong áy ny chng an, nay

may mà dng thày, mi pb linh hoài vng, p

Huvn-Bc nói : « ti là kè cô cùng, muôn
áu làm kè mn b dã lu, hm vi cha gp
C duyên, Iiay thua Tôo-Tbáo, v con u
b sa, mi tng li Tcg-quán luiy dung

p k sì bôn phng, n.-rcnng ni .xâu

h, dèn dây m dáu, xin Tng-qun thu
dng, ti nguyn thê lòng lo trà. n Thiu
ca mng, tlièt dài" ri hu, rói d [luyn-c
ji vi minh ni dt Ki-chá.

Nói v .Tào-Tháo, m ày Iàv Tiu-bi rt
bèn- kéo binh, thng

. èn ánh T-chàu.

Trc, Giàn-ng.-ngãh g chng li, phi b(

Lhnh mà chy. Trn-Bng bèn dng thành

T-châu; To-Tháo dàn binh rc 'vào thành

chiu an ã xong, rói nhóm chúng m-sí
ngh dánn H-bt. Tân-Vc nói.; < Vân-Trng
bào h v con Huyn-Bc, liéu thác mà gii

thành ày ;
nèu chig .ánh, cho mau,.’ tôi e

s v la Via-Thiu. » Tho nói ; « ta- n
thng vic v ngh

;

và .tng 'm • VâtK
Trng, mun ng, va m .dùng, .chi bãn*

khiên ngi èn d v :

yê du.^Quách-Gia
nói: c Vân-Trng ngha khi. 'sâu dày,., t
chng khndáu. » nèu khiên ngi dên va,

al b hi., s Di trng c mt ngi ra -.ni'

« Ti .vi Quang-Cng yôn dã. c. kèt bn i
nhau, li xin di d va cho. Chúng .xem

iã Trng-Lièu. Trình-Gic nói: c Vn-Via
tuy V Vân-Trng quen biêt, song tôi xem

ngi ây, cbng phi lã là i nói m d
ng. Ti có mt chc làm- cho va lui li

khng ng,, ri s khiên Vn-Vin dèn mà

d, v' thì va t vé Tha-Tng, chánh th,

Sp dt mi thm cu cá d,
An bài cung tien bân hùm linh..

Cha bièt kè ra th nào, v nghe bài sau

phàn giì.

(Sau s tièp theo)
'

CA.NAVAGG 10

Thi ph
Khuyên quyn Irìtng tân Vmh-long Vn-mièti

Xlèt bao Vn-mièii dã x ro1

,

Thng k trng tân chng làp ng;
Nm dng l ra i dt dt,

.
Sáu kinh còn do s s

;

Hác-cao khog hc .trân dùng tè,

Nga-quàc dng hng* miêu lp (.h

;

_
Khuyên vi bao nhiu ngu: Luc-lnh,

H dé chò ph tm lòng m.
Hà-tin, Nguyu-iháu-Hièn.

Vai mang, túi bc.Vtht.là nbiéu thy^.A;;. s;*jh£jí v ’

'Nó liên g súng nhm ngay,
.

..- ; \

-Mt ch qui gi s sai không nhâm - 7";,.^ -.*vpVTc-f?

Rui saó ^nhm chò, rng nam - "
^

’

Mn lo ham cia hâm hâm hi nbn, -T . -

Râng bèn ngc cò chn v.o,.
.

r . •;

Beo minh cn m vàn chc .rng ri
• Súng phát ra khùng nhm àu hèt;"‘

Li nht au la )t nm dài. • :

_Lái buôn ng ngáo lng tai •
• •

Nghe rên chy li hi ai lãm gi •
'

Thy ngi rng vàn t vi
‘ - -

.
'

Rng thì ng câng n thl dang la :
.

Tha râng ti báo oan gia. •

Gièt anh lây cùa chng qua hi minh

Tri làm nh vy rât minh
Ti la áng“kip ch nbình làm chi

Gian thám dc ác tà lây

Hoàng thiên hu nhàn mt hi phài h-
- Tràvxh : NgVEN-Kim-XUYN.

lòi,

bi oht man?

cám súng np sng sng,
ngó thày mt chng di qua

bán lúa ph gia,

ny bt k l nc nào, t thiên t chi •

th dàn cng éu dùng nga mà d chng, -

khi dt pháo xung tén, lúc trèo hn qa ni ;

qnan qun tng tá, ‘xng trn ph thành; gn
xa sn bn, t ci dua chen

;
hoc chyng

trng,- hoc mang xe kiu
;
tuy vt ch cng. có

khi châu ai cát, lúc chc b rng
;
qui có,- bèn' • -.

c, xâu có
;
mã vt dng tùy ngi; ngi theo

.
:

:

bc nào. cng êu nb Dga mà dò1

; kbi.yu.:

mt him nghèo; Thong tb bì d-.c- mà X
chi, túng ngt thì Diiôi mà nh. Nhng vy, ’

cng tùy- loài vt; tòt xu khác nhau-.-.nhi

-.cách- nh. xoá^tích,... vó..,den cp«jnaajsbi)g-v- '*‘\

mt; li chh, hi nhà, si nhn phc chúa-;

qui, hèn, tôi, xàu u 'có sácb m kinh cbí,-

dv phân minh hèt.' Tuy vy mà coi m-kinb-
'

toán-tháo rn ràng, nêu không ngi’ tng ’
ví

thao ct. nghía, chì chng thì lm sa mà bin-

•cho r, còn nh Ci.Tboàn qua thì hi*, (âu mà -

nh. Ti y : lúc còn niu phú cng tráng,

khi Nam-k rn ràng, tbi có di linh Cu
triéu vài khóa Lbp nin, mà én n cm áo,

cd v - so m ít n3m ; sau sung b v*kinh, "
/

vào ti Súc m dng nui nga cbo triéu dinh,



'N0NG:õG0"Amr’AM'

^Sy...57 I)ceiobre_.íS02.

[Lúa mi tá 450 cán-hay l^kilõs,
i cb dèo-nhít-máy..

,

[Go lc nhá máy mi ta/
5 tltóc

I

(34 cn-hay lá éokiìosr trm
700 .........

í0
..

»•

I

Vào bao sin, khoi thây/*® * »

m ngày lo ; lâng nuôi -la 't con,.
: "trm

'

J kia
qua ngàn n,- trc mât mrngy

; con nào
. bn chc, con nào b ng'; xoáy lích, li hi;

bao nhiu, déu Dâm lòng thu- b. Cbng ra mt
lm tháy, dèm ngày ráag c mã kinh, tháng
nm tp tành ,'thuán mã; cho nn biêt rò,:

ngi dch- tóm thu mn Dy. Iã không. .sai*,

nói lc s :mà nén h di lp., vy tôt mi
chép ra dy gái cho Nng-cò ân. bnh; ri ra cho
ngi dag ban nhãiTidt l.tm, Còn các
qui viên nào muo. cho 'thrig tho hh "na,
cho biêt thuôc men cu câpi thi cbo nbt-
trình chu nhn- hay tr, 'dng, ng noi li
cùng ti, thì già 1

- cng ráng v bn ban mà
dch ra quôc 5m trn b toàn m kinh, trong

ây có v bình các giông nga cho các qut
nhn nhn quan, ch bây gi chu khó bin
lc thiu nôm ny, cho nht báo in trc
vi tm già va chng trung th, khn, tin
ngói dai mà tn di chánh kinh.

Thiu rga- tt :

..
êra ngây cháu 'chc Vng inh, v

Tai hien mt’ phép cnã kinh . chép truyn.
Lun xem các xoáy phn ming,

•Nên h ld hi xem biên mâ hình.
Nga nào dung chiên binh,

Nga nào dùng thng trinh d' chn.

^
Nga nào dùng d tân quyén,

Nga nào sát chù phn nhn bc nghi.
Mã kioh ch gi rng phi,

Bâng dùng n nga biêt suy bièt d.
Con nào 7 gii hi bè,

Màt dng tinh u mình hoe hu-tn.
(Sau ti tip theo)

Baràr: Nguyên th v, TRÁN-THA-PHONG

Li Rao

Nay có mt v qui-vin muòn by ra m
cuc chi cho vui, trc l có ích cho mình
sau ià cho anb em ng thõng ng mà chi
cho vui vi nhau, vi ngi ngh, nêu rành rang
ma khng có vic chi vui hu ích thi t là phi
sanh l, ngha l dành bài bc, iroc u'ng
ru, hút, cho khuãv, thi s khuây y nd làm
hi thèm cho mình, -chi -cho bng kiêm déu

-dài—khuy -hi* ' thém c-ích”thì~ !ii~ h fìT
~

I V xin các tùn-bhg quí-khách, a có chuyj
> chi vui, hoc- kim hc c, thut mt bai'chyni
L cho vui ••ng tc ciriy - nói cho c in-

má càm không dng nói tc, nh chuy^l
' no chàm dng th nbt, ihl s ng thngl

món .da dáng 5 óng 'bc, còn th - nhi I
-- thì-' ‘s -ng, th-ng xòt ..monuk.ráng .3i:gf

Làm ri thi xn vièt tèrr minh cùng 'ch;
r trn du mí tdr giày rói gin li, njyj
vy thì khng a bit ng tèn ai mà b

n

v; chng chm xoog rói thi s m- ra ni*

coi cho bièt tn • ai
;

còn chuyn -nâo Iythír
nht, th nhi, thì s dam vào Nông-cl ctióa

các quí-YÌn nhàn lm.,. . I

Nh làm -xong rdi thì xin- g cho
PhDg-hoàn-Sang Gommis à la Cí*

•'• NtioDale;

de Navigation à .Saigon, rói v y s; chn 'ngui
tuyn dut.

’

Li kính rao cho ch Qui-Vin iigi
hay, hay tôi c lp 'mt tim bnh ràr$

ti ng Boulevard Charner, sò 95, (t
danh Kinh-lp bánh ràt tòt, làm bt
Langsa ròng, chng c pha, xin khi mul
cho cn thn ko ln bnh 'cua ‘ chc;,

li trong tim tôi có nhiéu th bánh ngt:

và bánh mng ngon lm. 1

Li có bn th
'ru Lang-sa nhi

hng ngon ngt mát b; gi báa rh
ch khác; c Caìé. sa bò Chocoiat dùogi

sm mai và chiu. - .1

"Vy nh víèn quan quí khách có rn
xin ên quán ti. trc chi sau giúp'

ngi ng ban -vi nhau lni cho nè
vic lâu dài.

’ '

(PlÈRRE LÈ-X*NG-NgN I

CÓ ngi muôn bán mt s- rung rt tít

ti ht Sc-trng, rung ày khàn ng 'Lm
nm, dã thánh thuc rói, huè li mói nm!
hn vài ngào gi lúa rung, bn phía u íi
rch gia có khai kinh dã lu, mõi kl

'dn
-
fng~4, ' 5“TnSii “lá

-
tàu; phiã ' rcb-cií

-
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CUSERIES SUR [/AGRinULTURE ET LE COMMER.CE w

. Aí/ tun l in ngay th nm

ChS Nhn r c A N A V A G G I o

Chù’ Bút LNG-KHC-NTNH

T Du-Thúc

Bitng LAGRANDIRE, Sô 84.

SA.XC3-isr. .

I'

' GÁ BÁN NHT TRÌNH

‘
/ Ngi bn quùc

í ml nam. . 5 $00

|

»áu tháng. 3 00

Ngi. Langsa

lùng ngoi-quòc

mt nih.' 10 $00

sáu tháng. 5 00

VT»i nháTi <\>'n£T neoai auòc 10. 00

ANNONCES

I«r Page le ceQtmètre $ ,i 80

2« Page le cent $ i o
3« Pag© le ccot 0 80

4* Page 1© cent..N,. $ 0 60

C phai nh vây, .

Báu Iri dàt xa nay cng mt,

Cuc bin àu. lm lúc i íli

;

Hy xét suy cbo k tánh tròi, .

Cn to p vàn muôn 'sng c

;

Cng nh có lúm mc thi i Ih(5,'

Có khc nhau ri c sanh nhau-;

Xem li coi" t trc n 'sau, .

Vt ch i, ch nm bành chng i
;

Lc sanb vt cho ngi bt tr<Jj,

Tri hn 'nhiêu raây vng loòi sanh
;

Hn nhng loài có vút cd nanh,

Hn my Yt nbiu lông nhiêu vy
;

Hn nhng th hay. bay hay nhy,

Hn nhiu con di li (li leo

;

Hn nhng' là voi cp hu beo,

.** -r- 1 ^ li yrrr*' •

t:~ '
,

NÔNG C MN-AM '

.Xxix S5

o

I Ai mun mua nht-trlnh, hay là in vic ch vào

Iht-trình thì c do n-qun' chù bút Tà

BctNG-KHC-NINH,m thpHg-ngh, ch có

|#t cho ng CaDovaggio-ná'.'
>' '

pt. • •

•/=
•

.

• -

—

I Thng c lun
w-

’ •
’ —-—

-

: '
' ' (íip theo)

Ví ngi chng bitít du là dàng c,

,-Nh vy tbl cha rò o ngi-;'

Bo làm ngi phi thun theo tri,

|Xét t liblu theo thi phi

:

Mi nghe thon tng li lun si,

H&i ráng xem cho k déu ny;

NM NHM-DN

NHA N và nha Bán sác
CA NG CLAUDE .i CÔNG-TI

•• ’ -ng .CfATl&iL T, • s is và' 129
c ban các th" th và sách ch quc-ng giá nh sau ny: •

.

't-trình Nng-C óng nguyên Thc kiu vs thi 'hành án lý v vic
Có bán- Nht-trình NOng-C óng nguvèn
cun mt nm l 50 sô giá 6300
Th Lc-vân-Tn 0 60

' Tuóng Sn-bu.. 0 20
Tudng Kim-tbch-k-duyên 1 00
Tung Km-vân-kié. 0 30
Tc-õg c-ng. ... 0 60
S- k Nam-vit ’

0 40
Phong-bóa iu-hãnh 0 50
Chánh tà và Lc-súc. 0 10
Minh-TâmBu-gìám cuòn th nht
Và euôn- th hai. 2 00
Lang-chàu 0 30

Thc kiu vés thi hành án ý v vic
Và vic h và vic thúg-mài cùa Dgu
Bn quàc

Cours kAnr.amitô 2
Cours gradué 2
'Coversation Itomlì fran--a3 CirídK 0

Vocabulaire Annamit9 íranàis . . .

.

T-
Vocabulaire Trng-Vình-K 1

Miscellannée '
'

Sách dy cách nàun Cartonnée. . . :

Nh--Mai
(

Phú-kiu / {

Th Nam-k *

(T; ? “ u gu ih ivam-k
(

Bch-vièn. ... . . . 0 30 I Truyn Kim -vn- kiu diróg iú
Ai muòn mua thi dn ti nhà bán sách mà mua, còn nhng quan cò - xbat

^
ua xìn Ptâb thcr và mandat poste, ni trong th chõ -

'và tên’ h c|
ràng, thi ông CLAUDE, s gi cho lâp tc chng 5ai.
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MÔNG CO MIN Ax)

Hn dèn bt ki lân s t

;

Sánh lòng d khó' bì ngi- lòng d,
Bi irl khn cng không sánh ng ngi khn

,

Hây xem coi, bt ngi là thil bát ch tôn

;

Cng nh có ý trì nh vy
;

Ch cho k ngi xem- rô thây, (

Thày qu là ngi - bt Irn
;

Vy thì :

By cho thông phi quy h nên,

Khuyên rang bit thp cao tòt xu
;

Ch thiên vng s nhi bt lu;

Li trc rng cho trn do làm ngi

;

Xét li coi qu thit ý tri,

Ngi hn vt, phi thng o c

;

Trong tri dt xem nhiu dàng sá,

R li ri mt nèo ln hn
;

Ln rng hn Bi-hài cao-sn,

No ày ti ni Tâm-a
;

Ngi cho biêl liêm s l ngha,

Ngi phi tng d tri thng minh

;

Ngi phi nghe lân-s hiên kinh,

Ngi cho íhàv binh th o sám;

Nhng ngi ng qun vn bót lm,

Xót mò coi, có phi l do-lâm

;

Hiu r thì cám c xanh dm,
Cho ngi dng hn vàn th vt

;

Ngi sanh trc lòng không bp cht,

Chu khò m Sp o dy sau

;

Liu thn vào rng rm núi cao,

Nh llunh-B, vì dn ruà nm dc

;

Xét cho ên ràng mà sing hc,

Hc làm ngi cho phi o ngi
;

Nèu ti lm mù mt thì b ci,
Cir vi chng theo tri sp dt
Tri liã dé ngi linh hn vi,

Chdng thut dàng thì vt khng thua,

Vt thua ngi, vì khõng bit giúp bièt vùa

Còn ngi hn vt c cách diéu th
Sanh óng ioi cng có hay có d-,

D nh hay diu gic d- che,

Ngi mt phng có bn có phe,

Phe cy bn chung cùng váy hip,

Bo nào trng cng nh giao lip,

Giao tiêp xong thì dáng c mi thng,

Biêt làm ngi phi gn rng lòng,

Lòng ng rng ngha nhn mi có
;

C nhn ngha àng thông dng t,

Vy ngi xa d c mà chu chng;
Ngi i náy toh gâp lo bng,
Bng gàp y sanh ra sái do

;X thè quày rãng 'vng ban th ho,

Giêt phi thì phàm liêt cao phán minh;

Khuyên mt éu ráng xét trng 'khinh,

Hai du y xem còn ln xn;
Nèu ngh r cho t-cg cn bn,

Cng bn thông thi nhành' ngn cng
Bã biêt rng vng s tog dai khòng

,

Nhng vy mà vt 'di i;
Ch o ngi không i

;

Hiu nh vy lòng ngi dng dôi,

Không dôi rdi mi -CÓ s tin.

(Sau. s tip theo)

LNG-DÙ-THÚC

Tam-quc chí tc dch

.(tièp theo)

HI THÚ* HAI snrl LU.

Núi Th-sn Quang-Cng irc ba vic

;

Thành Bch-m Tèo-Tbáo gii trng vây.

Ni v Trình-Gic dng kè ráng 5

Trng sc ánh muôn' ngi, nêu

dùng mu trí, thl dánh sao cho

phài sai binh dáu hàng cíta Lu-B
H-b ra rat Quang-Cng, chình nói

trôn dng má vé
;

rói phc noi trong

mà làm ni ng
;

li d Quang-Cng

h, ri gi thua mà chy, dân dèn

khc, li dam binh rng mà chn

vê, chg ây *fni d va ng. »

y theo kè, bèn khiên vài mi binh

tri vé H-bì mà dáu Quang-Cng

;
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s- Phí hhông nài nhiu ít.

JN“!„5 . Tay k
ma ý phc táy "Và

“1 vi tôt, ai muôn tmavr
ìl Síí*

ti CÔng thn n rhn-ch khc. •
• . •

. . •
, ;ZJ.. _ .

Paul Chc, chu Café-Saigonnais ti ò-ng

ÍÙ
dT^ J0i

’. ?° c
l°

ch v
ì viên quan"

2“* khch r
»
ch cfé míjp..ây, Bán

T\
u Lan

>

RSa ngt ngôn mat b;
K ,

hn ch khc
;Gó eaf, sa bò,

chocalat dùng sm mai và chiu { lai c
phòng ngh - tng trén sch sg. -1Tn-
7in, Quí v nào thích vui chi, xin nch ngi bn quôc cùng nhau, mà. giup
cho nôn vic.

Cng i, rói d nghe Ún tc Lu-s-quân,

nêu còn ni x nào, anh s di tiêm, nh .

vy thi mt là : bào dng hai ' v phu nhn,

ha là: chng ph li c ni vn dào, ba-

là : d dành cái thn hu dng, dng phòng

giúp nhà Hn, có ba éu tin y xi anh

xét lai. 5 Quang-Cng ni: tcanh n ba n
tin, 'ti li có ba du c, nèu Tha-tng

bng lòng khng chiu,- thì tôi vê, bng mà

chng chu, thì thà tôi chu b ti ày mà

thác. » Liu ni : < Tha-tng lng rng

ri, có vic chi .m chng chu, xin nói ba

éù c cho ti nghe th. > Quang-Cõng nói :

* mt là : tôi vi Lu-hoàngrThúc có li th,

ng giúp nh Hn, nay tôi áu là âu vua

Hn, ch chng âu Tào-Tháo; hai là; xin

ly bng lc cia Hoàng-Thúc m câp du--ng

nh tu tô, còn ch nh tàu lôi -, chng k

nh ln bc não câm chng cho dèn ca, ba

là;. khi tôi "nghe Hoàng-Thc âu, chng .k

xa gn, thi t mà di 5
trong ba u ây mà

thiu mt, lôi quyt chng khn âu, xin V-
Yio mau v tha li. >Trng-Liêu ng chu

. lên nga vé ra ml Tào-Tho, trc nói vic

u Hn chng áu Tào. Tháo ci rng . « ta

làm Tha-tng nhà Hn, Hn lá la ch ai,

vic ây ng. » Lièu li nói : « hai v phu nhon

muôn xin bóng lc cùa Hoàng-Thúc mà càp

tt-og, và ln nh cbng k bc nào câm.

chng cho dn cà.í Tbáo nói :« trong bng

ìc cùa Hoáng-Tbúc, ta li cho nhiu hn, chí

nh vic nghiôm cm trong ngoài, y là phóp

nhà, c ngi chi. > Lièu li nói :< còn nh nghe

ng tin tc Huyén-Bc b àu; du xa cng

pbi di..* Tháo lãc u mà nói rng : « vy thi

ta nuôi Vân-Tnrng lm chi, vic ây khó cho. »

Trng- Liêu Jji : « Tha-tng há cbDg

nghe chúng quc s dt D-nhn lun sao,

Lu-Huyn-Bc mà di Vân-Trng, chng

. qua là n hu ra thôi, Tha-tng li

ra n hu hQ na mà kèt lòng va, thi có lo

chi mã Vân-Tnrng chng phc>. Tho (ti

« líri Vãn-Vin ni rt hay, ta xin chu cho

ba u áy. » Trng-Liu
vi Quang- cng. Quang-Cng niratuy

lãm vy, xin Tba-tng tm lui binh,,

tôi vào thành nói li cbo nh tàu tôi hay,

s u hng*. Trng.-Lièu tr v nói

vi To-Tháo. Tháo bèn truyn lnh lui

khi mi dm. • • • •;

(Sau s tiêp-theo) •-

.CANAVAGGIO
'

Au u tu tri

Xin coi s 3í, 34, 38,47, oà

Ti dã nói v vic dy- A B

xét li thì dy qua A B tây cng-

là bao nhiu, nêu ngi muôn

cng d dc vic luôn.

Còn dy con- nít ch Annam, tôi thây

bièt r, vì lúc’ nh tôi cng có theo

chín roi nra d, tôi biêt râng càch

dy lâu lm, «nât hêt- ngà gi cùa con

Mình dy vièt ch và hc ch ln

kbng phàn bit. Hng ba, hng t,-

nm, hng sâu, ngha là gi ? — Cng có

han u viêt ln vièt nhiu hàng không

hc lân lán khép li vièt nh vit nhiu

song ch d-, dâu cm nng sáu, h
cng d-, VI , khCng c cách thê' km
minh phi viêt cho hay.

Tc ra nh 'hc ch ã không thông,

thêm ch li viêt. d- na, thì hai vic-c vic nào c công ung danh h.

Tôi nhm li cch mình dy ch
thu- nay v

khng • phi theo cch Tu.

Tàu dy có Ihièp, ngh phi hn. -

Phi chi mình có dy ch
phán ra cho rành. Gi* não hc ch
ch, còn gi nào tp vièt tht. tp vit.

Hoe-. ch c sách ìnà dc, con

kièm’ sách ch in to,, hoc khng
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s^xa-oisr.

Tli nim
Th sáu

Th by
Chúa nbt.
Thdr hai

Th' ba

Th Ui’

Th nm
Th sáu

Th hy
Cha kevt.

Th hai

Th ba

Tb t
Th' nm
Th sáuVcQredi

Xét mà coi
.

- .

Xa cng dn nay vy cng dn,

Dân xa mi ân nay ò® cù ;

Dàn . cn mi it r tháy r chíi, .
' -

'

Cb dân cù ri tbì hiu phi hiu chng

;

Nhng cng l
Dân mi sao -bit do biêt nhn,

Biêt l pbi u bay raâ hc.

Hc cho ên rng thành thô tc,

Hc dng má ci Ihú làm ngi ;
•

Xét rò rdi cng dáng tc ci,
mi di vy cù xem sao d qu;

Ngba òi d mi nghe rng l,
_

Nghi lu th rò dng pbn minh f*'

Di bi [hông chánh trc còng- binh, .

Di VI bièt ngha nhn o(dtyj

CA.USERIES SUR Í/ÍRÍCULTURE ET le eOMMERGE

MOI .TUN LE IN NGÀY TH& NM

XuÒ’X
|||àì muôn mua nht-trình, hay íãin vic chi vào

||bt-trình thì c do Bn-qun chù hút là

p’NG-KHC-NINH, m thng-ngh.ch có

i cho ng Canavaggiona.

p Thng c lun

tip theo

)

'gi mà không nhn ngha l tín,

bì làm sao cho trn do ngi.
.em ngi xa thit r tánh tri,

’y nn mi lp bày do lý,

p chánh nc do nhà ràt k,

a dên u thành tu thn.

tìHA-IN và NHÀ BÁN Sách;
CA NG CLAUDE và CÔNG-T1

NM NHM-DN
(1903)

NÔNG Cv
MlftM

. : Có: bán các th th và sch ch quong giá nh sáu náy
:

. 1
!

C5 bn Nht-trihh' Nông-C ’ dóng .nguyên.
I

Thc kiu .vs thi hành án lý vé vic hlnh'|
*

. . , rrs _!* CAM VA ha Tri thirrrnir-mài ríha n<nii ì.

côní rot nn ià 50 sí giá...; 5$ 00 Và vic h v vic thng-mi cha ngtì|

ITi Lc-vàn-Tiên. J 0 60’ Bnquàc.. l$0Óp

;.Tuóng*Sn-bu;.

0

20 Cours d’ÀnnamÌte 2 2Ì
'Tung Kim-thch-k-duyôn;l 1 00

•Tuông kim-vân-ki. 0 30

Tuc-ng c-ng..; 0 65

S ký Nám-vit 0 40

Phong-hóa Biêu-hành ........... . 0 50

•Chánh tà và Lc-sc 0 10

-'MÌnb-Tâm Bu-giám cun th nht
r -V’ cun th hai. ' 2 00

Cours gradu. 2 50-|

Convr8ation AIÌMIBIU Fran;aie CírtGníe 0 so

;

Vocabulaire Annamite' fran$aÍ9 . . ,

.

1 60;;'

Vocabulaire Trng-Vình-K 1 2
Miscellannée.. 1 4(à

Sách dy cách nàu n Cartonnée. . . 1 to.:--

Nh-B-Máí 0 3Q>|

Phii-kiu 0

Th Nam-k . 0 tf?Lang-chu..,. :.. 0 30 Th Nam-k ...................

.

0 1U|

Bch-vin 0 30 I
Chuyn i xa in li ln th 5 . . . 0 &

Ai muôn - mua thì n ti nhà bán sch mà mua, còn nhng quan cò xa ht màmp

mua
:

thì, xin phi g- th và mandat poste, nòi trong th d chô và tên h chõ

ràng,;;lhl • ng* CLAUD,.sg cho lp tc chQg sai.
•

•

SS:
•

;

0-
- ang. ATINAT, s 119 và 129



NÒNG cS MIN &AM

Di hay gn tn tra kit lc;

Di lm sin hc tp kinh luân,

Di gip cho ích vt li nhn;
Dòi giùm ng phong thun tc m,
Mây di ày vn l dì trí ;

Di bây ra quì cu chun thng,

Muôn, vàngu mt rp thng bng

Di nh vy xem coi mi thit di,

Còn d- là, ít xét nhng u n ni ;

Không a phân bin phái chng

;

C lòn theo thiên h ln xn,

Tn qu quyt lng thn tráo àu ;

Tcmg rng kính, nn lòng không bièt xàu,

Ming ngi lâm, ng- li rng hay;.

.C a nhau làm mt làm mày,

Còn lng d cha dan cha trá;

Chng nhng vi ngoi nhn thiên h ;

Cùng cha anh cng dôi cng Lham,

Thày mièn ngon d (t thi ham;

Ch- không bit h hèn nh nhuôt,

VI d- vy nèa bn buòn khng thuc,

Làm cho ngi sanh s nghi nan
;

Ngay it a, c vic tham dan,

D- nh vy h tò ra thì gin;

Quy và d- k hoi cng nang tn,

Lòng thng ngi- há s ngi hn
;

Bièt sa lo i cuòi khòng Q, .

Nhng phòng trán cháy mây lã ngha,

Bi tc d hay chì en rng tía
;

Bièt làm sao mã dam. li gòc xa,

Nguyn cùng tri thng xung móc ma

;

ng cho cô cm tin mi sng ;

Bu phi chng xem coi rt rng,

Phi thì hn, ch chng thit thua,

Nèm nm mùi bièt ng bièt chua
;

Cách x S sao khog do không tinh,

Xa cô dy rãng déu nhim kinh,

Là nhng du ngi thy nh chi

Làm con ngi ai cng b trong tri,

Sao li nò tính u vi ân
;

Khuyên phi ráng hc theo tiên tàn,

Dùng nm hãnh mà lun nên h;

Có phi l

Vt nhn nhau chò thiêu nh d,
Ngi hip li tay giàu dò- kh

;
.

'‘Cng nh th V

La sanh- nh cày cò,

Vàng ngc T ât dai
;

Lun phi chng phi ch cho dài,

Dt nh la mi ra rng ln :

Khuyên -tc tinh nhng trang ho ln,

M- lòng sông mà lp cuc di thng ;

ng vy thì thièn h khng cng,
Xin mt l xét xem cho ích xát,

Nghi xa gn phi quy thâp cao;

Ráng theo xa b Yên h ào, .

Mà sánh vi chú Chà ch Cht

;

Lun dãi lâm nghe thi cng mt,

k sau toi s tiêp theo;

LNG-D-THÚc Bên-tre.

Tam-quòc chí tc dch 1

(tièp theo)

Nói v Tào-Tháo mun lui binh mi dm, 1

Tuân-Vc nói ; 4 chng nén, e có trá chog. s
I

Tháp núi : « Vn-Trng là ngi ngha s, ;

l dâu di thàctín. * Bu truyn linh. lui. binh,.

Quang-Công dn. binh vào H-bì, thây nhn tlân :

u bng yn, ri vào trong phù ra mt
nh tàu. - Cam-phu-Nhn v Mè-phu-Nhn

nghe Quang-Còng èn bèn lt t râ rc.
Quang-Công ly ni di sàn vá -ni rog:

'

1 d cho nh tu s st, y là ti cùa em

. » Hai bà Phu-nhn du ni : < Hoàng-

Thúc nay ò x não ? 5 Quang-Cng ní"-

« khng biêt i àu. » hai bà Phu-nhn Di :

4 nay Thiic-thúc tírih l no > Quang-Cng.J

nói : 0 em ra thành ánh liêu; rui b vây trên

núi Th-s, có Trng-Lièu .dên kbuyôn em

dáu, nn em c c ba u, To-Tháo ã

Tbáo thây Quang-Còng làm vy, li
’

càng-

kinh phc hn na. V n Ha-xng r,
Táo-Tho bèn chn mt phíi cho Quang-Công

r. Quaríg-Cng bèn phn ra làm hai
;

phía

ca trong thì' t miri tôn quân già gìn gi,

còn minh thì ” ni nhá ngoái. Tào-Tháo-

li dn Quang-Công vào ra mât vua Hin-ê.

;

vua bèn phong cho Qúang-Còng làm Bièng-

tng-quàn, Quang-Côug t n ri vê nhã.

'Ngày th Tào-Tho bày tit ln, nhóm

hèt mu thán v s,, dùng l ì khách mã

ài Quang-Côg, mi ln ngói trèn, li em
gm nhiu vãng bc mà cho. -Quang-Công

giao ht cho nh-tu thâu gi. _

T ngày Quang-Cng dên Ha-xng, thì

Tào-Tbáo thêt ài trng hu lm, ba ba
tiu gièn, nm ba di yên, li da mi con

gi tt, hu h Quang-Công, Quang-Cog

li da hèt vào nhà trong, phc dài nh-

l, -li h ba.ngày thì vào mt lún, ng vòng

tay cói mình ni ca bi thm nh-tu mnh
chSng ? ri hai bà Phu-nhn hi li vic Hoàng-

Thúc xong, ri nói Thúc-thúc i ngh di ;
thì

Quang-Công mi dám lui ra. Tào-Tbo hay

ng, li càng khen ngi Quang-Cng chng

cùng.
N

Ba kia Tào-Tháo thây Quang-Còng. mc
ci áo le-cm cbièn-báo dã.ci ri, bèn. d
hình vdc rói .lày gm l mà chê mt cái áo

chièn-bào mi mà cbo
;
Quang-Cng lnh ly

aor vé mc .vào - trong, ri cng c mc
ci áo CI ra ngoi luôn. Tháo thây, vý thì

ci và ni : í Vn-Trng c cbi mã tin

tng ìm vy. ì Quang-Công nói : 4 tôi khòng

phi tin táng, nguyên cái áo cu à cùa Lu-

hoàng-Thc cho; ti mc vào nh thây mt-

anh ti, chng dám lây cua Tha-Tng mi
cho mà quên cia anh tòi, nèn phi mc ra

ngoài, a Tho khen rãng : 4 thit là ngri ngha

s. B ming tuy khen ngi ch trong lòng

chng p.
Mt ngày ki Quang-Cng - nh, bng

nghe quàn bo ni hai bà Phu-nhn khóc lng
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di t, chng biêt c chi. Quang-Cng lt

t sa áo mo vào qui ni ngoài ca mà

hi' rng : c chng hay nh-tu c chi mà thím

khóc làm vy ? D Cam-phu-Nhn nói : <c èm
nay tói nm chiêm bao thy Hoàng-Thc minh

sa di hám
;
tnh dy mi bân vi M-phU'

Nhn, lng có khi Hoàng-Thúc ã xuòng chín

suôi rói, cho nén mi khóc. > Quang-Cng nói :

« chiêm bao mng m, xin ch tin, ây cng

bi tu tu vng tng quá lãm nên raó-i thày

nh vý, xin chr u su.> lúc ang nói chuyn

bng có s To-Thosai ên mi Quang-Còng

phó yên ; Quang-Công bn t t nb-tu qua

ra ml Tào-Tháo. Tháo thy Quang-Công nc
mãt cha ro, thi hi. Quang-Cng nói : nhn

nh-lu nh anh tôi mà khc, làm cho ti cng

dng lòng. » Tháo ci ri kim u gii cho

khuây làng, li nSug mi ung ru- Quang-

Còng nhn say mi vuôc ru má nòi rng :

« sông mà chng dng trà n cho Quôc-gia,

li bi ngha cua anh, thi ung dng mà làm

ngi. 5 Tháo hi rng : « Vn-Trng râu

dng bao nhiêu 1 » Quang-Cng nói : «c vài

trm si, mòi èn tièt Thu, thì rng chng

hm ba si, qua ên tiêt Bng, phi ly dy
la mà bao kèo s nó rng. ' Tháo bèn lây

gm bông làm dy cho Quang-Cog bc râu.

Ngày th vào cháu; Yua thy Quang-Công

mang ày gàra noi bèn hng, thi hi. Quàng-

Công lu rng: ru tôi di lm, nên Tlia-

Tng cho cái dy ng bc. » Vua dy x
ra ni trc diú cho Yua xem, thì di quá

bng. Vua khen rng .* < thit là M-tu-Công.

b&i dó nn ngi u gí lã M-tu-Công. :

(Sau s tièp theo)

CANAVAGGIO

M kinh quc âm t*

(tièp theo)
.

Trên It.rng có xoáy thán tbio, •

Là xoáy thng ng gia không y&n rày

;

Bòn xoáy t tr bng ngay.

Dng di chàn t thit hay r rang;

Nga kia dá gi ngàn vàug,

Ch nài mc rè rò ràng bu tràn

Vt d cm dáng ròún càn,

Vôn thit ký k mã thn nên mua

;

Ch<5p mao diu th nh t,

Tai dng vt mt ch do ln tri

;

Tiêng vang ví th thinh lôi,

Chày trn - nhò vd, móng ri sát khô;

Sng ngan, t th nh vò,

Bòn cbn có ca dá so ngàn vàng;

uôi tb tro.ig ln ngoài von,

Xoáy gian òng rng, vc non còn hãm

Cn cng nh tách phn phn,

Qu khê sc rnnb trm vòng chng nao;

Nga ây ta c c ao,

Th dân du - có cm sao cho bn
;

Dành lòng ch lây ma quên,

Ai ai tua.bièt vt nên mã dùng.
'

Thiu nga xu.

Con nào ln gôi to lông,

D3u bn na dng cng chng nèn mua;

Dp sng d nh li tha,

VSn lng dài c thit nga b;
Gim u bing chng có d,

Hai tai dài da móng nh nc âm ;

Mt kia li khó m dm, '

Àn no thi li muôn nâm mà thi;

Nga ày CUÒQ vó khng ri,

Bi thri sau chúng i i trc ai;

Chóp mao mòn th nh mài, •
•

Lây dâu li chi lâu., dài mà tròng

;

Lu v nga -ây- iia- 'ng,

Vi du ai có cho khng chng tlièm
;

Li thèm nó cn nh hùm,

Cân Không cha chù cng- khng cha ogòi

Tam tinh dóng, gia con ngi,
Nga y nõ nhp i di lo' âu

;

Hoc nhm mây chõ suôi cáu,

Vò mn ha phc bii u mà dè;

Sát cht trong cái cáp che,
IM kinh m lo khá nghe ko lúm

;

NONGCO'MN tôXM

Hai dàng giao kêt' vói nhàu xong-ri, ba
kia tri áng ti den nh mc,' nhn lúc

có vic gâp. ông' quan ây ku thng y t
thpn a di cho thây àng, nó d, chy ra

tay xách lng n, mà n c vic d theo àng
sau xa hoài, vic thì gàp, m nó c di cà

rà àng sau mài, ng quan kèu nó biu nó

di ti trc ri cho thây ng, càng kêu

n, - nó càng 'chy thc lui hoài nh tm bn
lùi, ông quan gin la n, thì nó dáp li rng :

‘ Bm ông hói tôi mi b vi’ ng, thì có giao

kèt r ráng rói, h khi nào ng bc ra

ng thì tôi xin . chy theo sau mà hu
ng. — ng quan ày 'mi ngm ngh rng :

!
« nó nói nhm, ti minh giao c- vi nó rdi,

biêt làm sao.

Ngày n bà quan ng ngi ro di áo

ra, bng con cho bú, con bú va ri, cha
kip gài áo, thì tbng 'Cao-Thng bèn dàm sám

xng vào trong ngc bà quan, vch v
ra mà bú, bà ày sng st nt n m rng:
Cao-Thãng, sao mây v l vy ! ông qun
ni gin mun ánh nó, thì nó li nói râng

:

bm ông vi b, ng hay qún sao ch, hi
trc ông ã giao kèt r ràng: h khi nào

công-t n ri ihl tôi xin n d. 'd cùa

cng-!;'nay sao li rây tôi, ông quan nghe

n nói không bit làm sao, mi tnh., ô .

ti ngày móng mt têt ri s dui quáoh

nó di, kèo d nó càng ngày càng sanh l. •

Vic cng lâu ngày, thng áy t c làm

công vic t tê, -n -ngây 30-'têt : nhn. rh-
víc ri, thng ây mi bm vi ông quan râng

t nm cì bc qua nm, m-i cng là tói ng
_

tt ri, bm ng, òng c muòn Cao-thng (la

chc quan) thm na chng?

Õng quan Hi
;
vy chó’ sao, - tao lm quan

sao laò^li kbng mun cao-thng thèm. Tbng

ây nôi : nh ng còn muôn cao thãng, thi cao*

Thng còn -vi ông na.

Hàlién th k, Nguyn-phng-Chánh.



NONG’ w; .nun.Aiir

Thi ph
• •• Chi thu s

Ng bay. cúc n bóng sao lu,

Gió nc trng tri mt sc thu :

Bòi thii ty vin nhiu ru tht,

Anh tn T-tr ung say mù.

Vòng ruru say

By chc tha ra mây lúc sa,

Lu-linh n cù d âu cha,

. Vn tày non ng ra màng dât,

Sông Bích -trng lên khp kh-i a,
M mng nóng nà còn tánh c,

Di Chn ln liêu b ng xa
Hièm chi nhng bc cao dng ây,

Ml du 100 thin ra mi ba.

Phú guc ph nhn Nguyn-th-Vn (tyr láo
)

i Chi (vin d)

Ha ch bút nguyên-vn

T ngày di gót, bui hành trang,

Sng mt khn gn bc l- làng,

Lui ti chen chn ng cách tr-,

Thp cao r mt bm bèn sang,

Lu Tán a chén qulnh dôi th,

Quán-S1 d th, cành mày hàng,

Ra cúi vão lùn bao s qun

Do xem thê cuc mi rog ngoan,

Htién th ký, Nguyôn-phng-Chnh

(Chict s knh bút)

Li Rao

Nay cô mt v qu-vên- muòn bày ra mt
cuc chi cho vui, trc là có ích cho mình

sau là cho anh em ãng tbng ng m chi

cbo vui vi nhau, vì ý ngi ngh, nêu rnb rang

mã khòng c vic chi vui hu ích thì t là phi

sanh l, ngha lã ánh bòi bc, hoc uông

ru, hút, cho khuày, thì s khuây ây nó làm

hi thèm cho minh, chi cho bng kièm u

dài khuày li thèm có ích thì l hn.

Vy xin các tôn-bng quí-khách, ai có chuyn

cbi vui, hoc kim hc c, thut mt nai chuyn

cho vui ãng íc ci, nõi cho c in
]ý

i

mà cm khòng dng nói tc, nh chuyn

nào chm dng th nht, thì s ng thng :

mt món dáng 5 dng bc, còn th nhi,

thi s ng thmg mt món dt5 áng 3 ng,
Làm ri thì xin vièl tèn mình cùng ch

- trên u mí t giày ri gián li, nhtr

vy thì không ai '• biêt dng tèn ai mà binh

v
;
chng châm xong ri thì s mi ra mà’

coi cho bit tên ai; còn chuyn nào ytliú/

nht, th nhi, thì s dam vã Nng-còcho

cc quí-vín nhàn làm.

Nh làm xong rói thì xin gú cho

PhDg-hoàn-Sang Commis à la. C
i Nalonala

de Navigation à Saigon, ri v y s chn ngui

tuyn dut. '•

Li kính rao cho ch Quí-Viên ng-

hay, náy tôi có lp mt tim bnh m
ti ng Boulevard Cbarner,, sô 93, (t
danh Kinh-làp bánh rt tòt, làm bt ml

Langsa ròng, chng c pha, xin khi mu
cho cn thn ko ln bnh cua chèo;’

li trong tim tôi có nhiu th bánh ngt

và bánh mng ngon lm.

Li c bán u th ru Lang-sa nhi|

hng ngon ngt mát b; giã bán r ht

ch khc; cò Café, sa bò .Chocolat dùng;

sm mai và chiu,

Vy nh vièn quan quí khch có rnÍ

xin ên quán tôi, trc chi sau giúp

ngi ng ban vi nhau làm cho np

vic lâu dài.

(PlRR L-XNG-NoN

Có ngi muôn bán mt s- rung rât t

ti ht Sòc-trSng, rung ây khàn dng
'll

nm, d tbnh thuc rd, huê li mi ní

hon vài ngàn gi lúa rung, bòn phía du

rch
.
gia có khai kinh ã làu, mi

dn dng 4, 5 muôn lá tàu, phía rch-

NÔNG C Mhr&XM, 7 /V

ám ry tôl lm, ã có hn 30 'tá in
ch nào cng khá, khi giùm n, có lp

i mt roirtg vn sn sàng, s. cn nhà

a cât sng, bán gi nh,- ai muân mua xin

ên do Bn -quán mà thng ngh, '

Xjq BAO
Nhà quàh láy và café mi lp ti Ch-ln,

g 1’Avenue Jacaróo. -
1

Knh rao cho ch v Vicn-quan quí-khácb

rò, ti nhà hng tôi m-i lp dây, c
ru ngon ngt b mát d, và c cm
mòi ngày hai bui, ó

' xi dùng sch
Ìgon béo, v vân dúng mc, nh -nhà

cùa ngi Langsa
;
li c dm ó ngon

trong ngày th nttm v th by mi
n, hn -ngày thng; ngha ‘là c bành
*. v Sorbets.

_ i mt ba n 1 ,§ 40

Giá 15 cachets 15 oo

Dùng trn tháng '. 50 00
Nh muôn dùng cm khya xin phì cho

-c ít na l mt gi.
cm khuya k theo t môn.

. khácb-lâu có hai cái salons riêng, rngp hn ch thng nh Tôn- viên và
hách muôn Yên Xin t Irc dng
lOan phiu bit sang trng hn.
mt ba n 3.g00

Tôn-Vièn quí-khòch muôn ãt, hoâc bnh
hoãc ticm ci, tàn gia cbi, xin dèn
ing gi rè và dd ngon. Sau ht tôi klnb
l v doái chút tình mn v6i ti, là ngi
uôc. Dã bièt vui âu cng s vui, duy
li tbi cm n lm.

Ngoyen-vàn-Vn.

Cu B-tbin cùa quan Phó-Soál-Nam-k.

Thìi-dc ni nhà ông CANAVGGO,
í nht-trinh Nng-c-min-m, có bn
Iràu c, tràu cái, vã b làm, bò xe

c muôn mua nhng vt ày dùng làm

kéo lúa thi dn ti nh òng ày má mua.

bò tôt mà bn .r

Ngày 29 écerribre 1S02.

Giá Lúa Go

Lúa. ini t 150 cân hay lil 68 kílos,

chrn nhà mây..'.;.....

Go lc nhà máy.mòi t/
3 ^

i34 can hay la okilolr"
5118 1 tr3m

700
’ *

Vobaosn^khòi UiuèLq
’

í Túy theo
Íriín rilin mó. -i >

o
/C

a

’

o
K .

.

v'

.

õ

‘d'

•1

2iÙ0 2« 60 2 5 70

3 46 3 46 3 58

3- 40 3 ,40 3 52

3 35 3. 35 3 47

3. 30 3 30 3 42

cu QUAN MT NHO -•

- TI PHONG MÉ SNG BÊN-TRE
C bán các th sch so- hc ch tây và

cc th sách ch quôc-ng, th tung,
truyn s, cùng sách Minh-tâm, T-th
ch nhu có m quòc-ng.
Bán dùng nhà trng, nh giây trng,

giày , cng vit, ngò viêt, mc, thc,
vân vân

Bán các th hình treo chi Và t-st.
Ni ht ai có sa tu-sât, my may, xin

rc n nhà, thì s giúp cho, 'Chng tiôt

cng lao. s phí không nài nhiu 'ít.

Nhà có may máy, may y phc tây và.

trng Annam vi tòt, ai mùòn t máy
tù thích,, tin công thng n r hn
ch khác. A.

Paul Chc, ch Café-Saigònnais ting
d'Adran, sò 101, rao cho ch v viên quan
quí khch r, cb caf mi lp ây, bn
u th ru Lsngsa ngt ngon mát b

;

gi bán r hn ch khc
;
c caf; sa 'bò,

ehocalat dùng sm mai và chiu
;

li có

phòng ngh - tng trên sch s. —Tn-
Vin, Qu v nào thích vui chi/ xin án .

ch ngi bn quòc cùng nhau, mà giúp

cho nèn viêc.



THANG CHPTHNG GIÊNG-

Langsa
À»KAJÍ

Th by
Cha sn*T-

Th hai

Th- ba

Th t
Th- nâm

Th sâu

Th by
Chúa xnT-
Th hai

Th ba

Th- l
'háng ging À

Th nn)
Th sâu

Th báy

íitrtní CANA7AGG10

Chu NhníCANAVAGGIO
Chu Bút LNG-KHC-NINH

T Du-Thc

Bvm LAGRANDIÈRE; Sò 84.

SAIG-ON.

t-ng thì cng ít và ông rigi không .
VI ngh, vy, nên tòi chu khó èn cuc âu
xo náy, mà xem coi cho k. Ti tính di

chng mt. tháng, nay kiêu, li vói ch quí"
v xin inh thng c lun- trong' thng ';'
nhng vy mà ti thê' Thp :

nh th un
bun, cng .d thng c.
Sau dây tôi xin ch v ddrtg vn trong

Lc-tình, ha nguyên còn vn tlù v hng,,
ri gAi n cho BÔD-quán ng in, vào tír

nht-trlnh ny.

y lá trg lâm vui cho bn Tu -vn, sau .

là xem ‘coi cách sA kièn có lc (lng cùng
chng •? V não g-i dèn tnrc Jr-ác"
còn sau thl am sau; xin"~cb

r

'Ìghn7fc''~
sau lãm cao h.

.

‘ •

’ í

NÔNG C MIN BM

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH
CA NG CLAUDE vá CONG-T1

du-ò-ng OATXNAT, sò 119 và 129

Có bán cáo th th và sách ch qnòcng- giá nh SIS n

:

Mn NhCtr.ób Nhng-cá dóng nguyên
I

Thc kiu v w thi bành n lý v yic binh.

J rii. 6800 Và vic M vè vic Ihog-m cha SMC bn Nht-trình Nòng-C dóng nguyên

cun mt nm là 50 sô giá 6 $00

Th Lc-vn-Tiên..-. ^
Tung*Sn-hu ....... '

Tung Kìm.thch-k-duyên 1 w
Tung Kim-vân-kiéu 0 30

Tc-ng c-ng 0 bò

S ký Nam-vit . . . .
0 4U

Phong-hóa .Biéu-hành 0 50

Chanh tà và Lc-sc .
0 10

Minh-TmBu-giám cuòn th nht

Và vic h vã vic thng-mi cha ngui
I

Bn quàc ^00 I
Courâ d’Annaraite ’. 2

Cours gradué 2 50*1

ConversaliO tnaoÉts íranaiB cmittií 0 80

Vocabuiaire Annaoiite anais 1 60;|

Vocabulaire Trng-Vnb-K V 20

^

Sch dy cách nàu n Cartonnêe. . . 1 ljp

NhTB;Mai « §*
0 ^Th Na na-ky -•**••
5
lr7i^,h 30 T^N«.-W °'.fiLang-châu Q 30 Chuyn i xa in ll lu th 5 . . . 0 60|

mua 2 xin phi gfc tha maudat í»ste nói trong tba ê ch * và tên h ch|

ràng, thi ông CLAUDE, s gi cho lp tc^châng sai.

NM NHÂM-DÁN
‘ (1903) __

Jeudi. ..... 3

Yendredi 4

Samedi 5

Doía-nchb 8

Luodi... V

Mardi 8

Mereredi

J8udi to

Yendredi ....... 11

Samedi 12

DuíAKCKB 13

Landi... '4

Mardi... 15

Mercredi .... 16

ieudi ». 17

Venredi ls

Th m
Th sáu

Th- hy
Ceúa NH-r.

Th hai

Th ba
‘

Thú: tu'

Th Dam
Th sáu

Th bay

CHÚà SHT.
Th hai

Th ba

Th t
Th nám

Th sáu

THANG G1ENG

LaKGS
5

19

Dxmakcsb 20

Lundi 21

Mardi 22

Mercredi 23

Jeudi. .......!>• 21

Tendrei ... 25

26

Dímanchb. ...... 27

Luadi 28

Mardi 2*J
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NNG C mÍN Bám

Thng c lun thí

Tbp nh thù liên hun cùa chL bút

Lng-dù-Thúc xng:

1 ® Trong tri thê gii bit muôn ngàn,

Nam bc ông tày khp bòn phang;

Nli ln- ít nhiéu chia mi nc,

Vàn dân Lbièn-h phi khn ngoan.

2°' Khòn ngoan cho dáng bt lãm ngi,

To vt sanh ra há chi

;

Rò thit tôn vinh hn diu thú,

Cng vV chen mt ât cimg tri.

30 Cùng tri ai cng rò c quan,

C vác c hình phi có ngoan

;

Kè hc vn chng ngi cày gt,

Ngi chuyên thãy th k buôn hàng

;

4° :Bun hàng nghé chót vi ngi xa,.

Xem li ng tbi chúng rt a

;

Chánh nc nhiu phng lo hip vn,

Tr dân buôn bán li cho va.

0° Cho va s sách vic tiêu xàiv,

V t ra nhiu l phi sai,

Bi vy ua chen vé môi li

;

Nng ngh ihng cô dng âu dà1 ;

6° Láu dài thè cuc vi ngi ta,

Chánh nc là trn di do nhà

;

Ln nhò phài tùy theo bn phn,

Bn buôn hùn hip dãng'cnai ba.

7° Kai ba cng bi thè lp bày,

Bua tri ua tài vi cái tay

;

V chm úc làm máy móc,

Khéo công vng cùa tnh cho ty.

8° Cho tùy nhun c vri nhun thân

Mi mi tranh nhau cái thè thán

;

- Ri vy phi toan theo kip chúng,

Hip hùn buôn, bán ráng cho cn.

9.° Cho cân h-i mày bn ng ban.

Có Khéo c giàu mi có sang
;

Khéo b-i hc hành, giàu bn chát,

Muôn theo kip chúng phi khn

10® IOin ngoan cho bit cách phài chng,

Gi di dan tham lý áng rng
;

Hip vôn buôn chung vy bn tát,

Khng thì li ln d ngri n.

1

1

° Ngurô-i n ng thè bì ngi mình,

Râng nc không ai c - ch lin

;

- Bi vy cua lién chia ln vn,

lt nhà c phú ít sang vinh.

%• -

« «

12° Sang vinh dã bièt b-i ni thi,

Trc, nhc ri sau mi Ibnh thi

;

Hãy ráng dày công thì r mng,

Làm cho bng chúng cung trong

Tam-quc chí tc dch .

«

. • (tièp theo)

Ngày kia Tào-fháo mi Quang-Công

yèn, lúc Tho a Quang-Công v, thày

Ouang-Cng ôm, thi hòi rang : <nga cia

c so mà m lm vyT » Quang-Công

a mình toi nng 'lâm, nga ch- chng ni,

nó phi ôm. í Tho khèn k l hu giâc

con nga dãn, sc nh than la, sc

mnh bo
;
Tháo ch m ni râng : < Ong

con nga náy ch2Dg ? > Quang-Công nói

;

1 1

là nga- xích-thô cùa L-BÔ chng * -Tháo và ni thit i. — Iho than. rng :«th

nói phi
;
ri thng yên lc mà -cho chúa chng quèn cng bn, ây mi thit là

'ông. Quangrtlng ly t. Tháo, chng ngi ngbia . sì trong tbin h. » Tuân-Vc

nói ráng : a tôii dã nhiu phen cho ông nói : « va ni lp công rdi môù di, nèu chng

1 và gái tôt, rÌg cha tng ly l, 'nay - khièn va.lp công, th va cha ât di dng.

t con nga, ÔIìg li mng mà ly,, sao Tháp ly làm phi. ..

Igi mà tru

lông ‘nói « 1

ngàn dm, na

ng nga lm vy ? » - Ni v Huyn-Bc ni Vin-Thiu, sm
ti biêt con nga- náy, tôi thng buón ru. Thiu ni : Huyén-c •c
y may mà dng, nèu tôi

chi “**>*« lloài i v*y T > Huyn-Bc nói:

1 tôi - dâu, th

Ig mt anh t<

ing-Cng t lí

,1 .rong mt ngy ti da
‘ hai em chng bit tin tc, v con b sa ni

i. » Thao nghe nói sng T0-^c
>

M chng ng dn n- nó-c,

lui vg
. di thl chng gi dng ca nhà, sao li không

í i sau có làm th khea rng :

lo- * Thiu ni : « ti muôn tàn binh nh Ha-

inh ba nc'ríTanh' hào d lâu
>
nay va li^c *ân hòa h-n, phi

chia hai nglla khí cao
J

'* dip ling bình. 5 Bèn tbng ngh lo k ánh

irng ung arn nhiu lò di, Tào-Tho. Bin-Phong cang râng : « Lc tró-c.

lay Quang-m’ chng áu Tào
* Tào-Tháo ang dánh T-chàu, Ha-b trông

háo hòi Tr
"

1 ' .4 chng nhn lúc ày mà tn binh, náy dã lâyT
ng-Lièu rng : <T ta chng * * *

; , ,
. . . .

,,
cbu ri, tng 51 thêm manh, cha nôn khinh

Vn-Trng,
chi vy ? » Li

mà va mng long i
, . . . , ...... ,

_ ánh, chi bng cám c mà dõ khi va có vic,
êu nói : « tôi d th '

... hinh Thi An n(5 . . è. la tinh coi. 1»

th Liê dèn ra m t uan‘ va
í thù, ng liu làm sao? » Huyn-c nói

;
: t ti tiêng cr anh non Tha-Tng

t pjj0.ý|1o l da gic khi vua, nu Mnh-Công
•ng d sót li sau. Quang-Cng nói:

cjjgQg (tónh, e mât di ngha, vi thiên h. »

cm n Thù:a-Tng. hu ý, nhng Thiên nói: (í li Hnvn-Bc nói rât haY. »

^ieu DOI . < 1J

g phím khinl

ann noi ao sai roi, ui Xhiu gin nôi : í bn ngi khoe Yic van

ì' trng thì chng phai khinh vic v, làm cho ta mâl i ngha sao?

rng phu ; Hiuyén-Bc dài anh cng Bin-Phong cúi áu nói: # nu chng nghe

yn Tha-Tr)g ng, anh c chi mà li phi cùa ti, ra bnh thl bàt li. > Thiu

Ig i hoài i vy? » Quang-Công nói'; ca g‘í n *
mUÔn chém i > Huyn-Bc xin, ht

bit' Tào-Công

:hu n hu c

Ig thác,- chng

di ti rt hâu, hm' v sc mi khi chém li cám tù ni lrone

XX& Lu-hoan-Thuc, thê
Tb‘Th? thày B^n-Phong b ngc, bèn nhõm.

_ ... Ì hêl tôn tc, ri chia ht gia tài mà cho, li
e p n au, 1 quye

n(j. rng ; « ta di theo trn náy, thâng thì oai

dáy, nhung
]
phai lo lp cng ma den

thèm, bai thi ta t chng CÒD. í chúng
Táo-Còng, r i tòi s di. » Liu nói

: u khóc mà a i Tbiu khin d.tu-ng
nh Huyn-Bic ã khí thè r;

,
thì

là Nhan^-Lng làm Tièn-phun, n nh thành

i âu ? ) Quao-Công nói ; d ti nguyn Bach-na. Th-Tho cang râng : « Nhan-Lng
1 . D Liêu bièt 1Quang*Công quyt chng tánh hep hòi, tuy mnh bo ch chng nn

p ta Ini vS ra mt Tào- rièn°- nhim. II Thiêu nói : * nhng thng tng

•ng

nèn

ng



cùa ta, chng phi bn ngi liu dng. J Bèn

tàh di binh èn L-dng.
Quan-tbái-thú ât ông-qun là Lu-Giông

sai ngi vé Ha-xng cáo cãp. Tào-Tháo

lin thng ngh hng binh ngn dnh. Quang-

Cng nghe b
:

êt, bèn vào tng phú ra nat

Tão-Tho rng : í nghe Tha-Tng dày binh,

tôi xin di l én b. 8 Tho, ni : < cha dám
pbién Tó-ng-Qui), sm ti có vic, li s cho

mi. » Quang-Cng lui vé.

*

• {Sau s tip theo)

CANAVAGGO



con nga dng cho cao ln ày à, hình

dung é dm quan m thn.

(Sau s tip theo)

Bên-tre Dt dân dng ký.

Phong hóa tc dch
Công chuyn Lm n.S tin lng. S d phòng.

Phàm làm ngtri b di c chuyên ngh

ngh chi thì phi theo ngh ày ;
phi cán kim

siêng nng thì khá ng, chng nòn xài phá

chi bi, c bc, hút xách, ru trà mà h
thn, gia s ngbin nghèo, bà. con nng nh
thiên h chè ci.

Sách' có cu : sng du kim tn, tráng s vô

nhan ngha là : u ging tiên hèt kè tráng s

không còn mt mui' Ay là h nghèo lm, thl

chng có chi lm lch, chng bn khinh d.

Con ngi ta -i bict dâu là ha bit âu

l phc. Nên khi ta khôn ln rói, cò làm

nghé chi cng phi ra sc m làm : tn nhn

lc phng tri thiên mng
;
ngha là

;
hêt sc

ngi m-i r mng tri, chng nèn khoanh

tay mà cb vn.

Còn làm ra ng mi ng xài lây cbin

dóng, còn mt dng è , tc nói : kiên

tha lâu y l, lâu ngày cng ng nhiéu

dng, d dành khi au ôm, già yèu ly mà

chi d, khi vay b ngi- ta khinh khi.

Sch có câu, nhn vô vin l, tât hu
cn u. Ngha l : ai không bict tính xa,

t c lo gn. Làm ngi mà bièt lo xa,

thl mi kh! s nc ti Irn mói. nhày.

Ai ai li chng biêt : i phú do thiên, tiu

phú do cán, ngha lã
:

giàu ln ti tri,

giàu nb ti siêng nng cân kim.

Trán-phc-L.

I lau

Li kinh rao cho ch Quí-Vin ng
hay, nay tôi c lp mt tim bánh m'i

ti ng Boulcvard Charner, sô 98, (tc

danh Kinh-lp bnh rt tòt, làm bt m\

Langsa ròng, chng có
.

pha, xin khi mua

cho cân thân ko ln bnh cua chc

li trong tim tôi c nhiu th bnh ngt

và. bnh mng ngon lm.

Li'" có bàn u th ru Lang-sa nht

hng ngon ngt mát bô; giá bán r hn

ch khác; có Café, sa bò Chocolat dùng

sm mai và chiu,

Vy nh vin quan quí khách c rnh

xin n qun tôi, trc chi sau

ngi ng ban vi nhau làm cho

vic lâu dài.

(PlRRE L-xNG-NcN

Có ngi muòn bn mt 5<ìr rung rt

ti., ht Sôc-trng, rung y khàn ng
nm, ã thánh thuc rói, hu li mói

hn vài ngàn gi lúa rung, bn phía déu

rch gia có khai kinh dã lu, mi

dôn ng 4, 5 mun lá tàu, phía

dât lm rày tôt lm, dã có hn 30 tá

j chù não cng kh, khi giùm n, c
ri mt miêng vn são sng, -3 cn

va càt sng, bn giá nh, ai muôn mua

dèn do Bn-qun má thng ngh.



THANG- CHP
ANXAM

Th nm •

Th sáu

Th by
Cha asvr.

Th- hai

Th ba

Th tu'

Th nm
Th- sáu

Vendredí
Chúa XHT.
Th hai

Th ba

Th t
Th nm
Th sáu

:NH IN và NHÀ BAN SÁCH
CA NG CLADE và CÔNG-T1

ng CATINAT s iio và 129

5 C., bán các íh th và sch ch quòc-ng 'gi nh sau ny :
'

I

'-•Có bn Nht-trình Nông-C dóng nguyên Thc kiu vê s thi hành n lý v vic bình i|

cuòn mt nm là 50 sô gi. ... 6 $00 Và vic h và vic thng-mi cèa ngi'
I

•Th Lc-Yn-Tiên. . . 0

TungSn-bu 0 ^
Tung Kim-thch-k-duyôn 1 00

Tung Kira-vân-kiu • 0 30

Tc-ng c-ng.... 65

S ký Nam-vit 0 40

Phong-ha iu-hành 0 50

Chánh tà và Lc-súc. .... ... • - • . . 0 10

Mioh-Tâm Bu-giám cun th nht
V cuhn th hai 2 00

Bch-vèn ••••••• 0
_

3U

Bn quàc

. Cours d’Annamite

Cours gradué

Conversation AniMlts Frangaj8 Cartoraès.

.

Vocabulaire Annamite franaÍ9 .

•Vocabulaire Trng-Vnh-K ..

Miscellannée—
Sách dy cách nâu ãn Cartonnêe

Nh--Mai ‘

Pbú-kiu . . , v . .

Th Nam-k

Bch vèn 0 30 I
Chuyn i xa in li lu th 5 . . 0 60 '

Ai mun muã thl ên ti nhà bán sch mà mua, còn nhng quan cô^ xa ht mà mun

mua thì xin phi gi th và mandat poste, nói trong th ch và tn h cho rí

ràng, thì ông CLAUDE, s gi cho lp tc chng sa i.

Saigoo* *— mprimerie-Llbrae CLAL13E i O'.

Samedi

DtMAKCHB
Lundi

OératU CANA7AGGI0

NM NHM-DN
(1903)

Mari
Mercredi .......

jeudi

Vendredi ..
Saracdi

Dlmaxche
Lundi ..........

Mardì

Mercred

Jeud
.Vandredi

Samedi

IBn

’’.
• ..

•

. . NAM . TH ..HAI

Ngy £4 THNG chp nm nhm-dan Ngy Janvih .4903

CAUSERIS SR GRICLTURE ET le C03MERCE

/ MOÍTUN LE IN NGÀY TH& NM

Cíiu Nhn :CAN AVAGGIOp GIÁ BÁN NHT TRÌNH

/Ngi bnquôc

L
1

mt nm.. 5 $00

• Viáu tháng. 3 00

'Bông-dng ) Ngi Langsa

É; • .. icùng ngoi-quôc

mt nm. 10 $00

l^sáu tháog. 5 00

CTi pháp où ng ngoi quôc 10. 00

ANNONCES

Chu Bút LNG-KHC-NINH

T Du-Thúc

BirNô LGRANIERE; sò 84

SAIGON.

l«r Page le centimèlre

2» Page le cenl......

3« .Page le cent

4e Page lc ceat......

|í muôn mua nht-lrlnh, hay là in vic chi vào

Hút- trình thì c do Bn-quán chi bút l

irNG-KHC-NINH, m thng-ngh, ch có

|ii cho ông Canavaggio iia. •

(Ph lc)

;xét vì ti tc có nói : < khéo nhè chúa

|u mà nói cht » cng nb ngi Phansa

I nói : « ne faites pas la grimace devant te

|ux singe, í nén tòi cng lc tc muôn biêt

Yuyn di thng cng bay làm quen vi

iu ngi.



xe nga

EBRC* • • p v —
sao..j Tho cà mng, bèn sai ngi di mi

Quang-Công
; Quang-Còng bèn vo t nh-lu

nh-tu nòi : « nay thùc thúc, m; c di, thi phi
thm tin tc. Hoàj-:

í
TKúiv£».^Qãng'-Ctig lnh'

mng lui ra, cám dao iThnnh lõng" lèn- nga
Xíeh-thô, dn k- túng gi.ar 'ngq.thng.n
thnh Bch-m ra -Vt: f^Tbao0;.há6;nhl
Vic Nhan-Lng' gièt -lúôn': Ki^Ehg--chng

s«a dánh Jif -.nên i].;.’V'ân-Tf.ng thng'
ngh. Quang-Côõg nóT: « -ch ti^ coi : » Tháo
by ru thêt ), •'bông’ bao "

nói Jl^n-Lng
líhèu cbièn.. 'Tho gic Quáng-CngV tôn Thò-

J
n

;

mà xem 'Tháo yi Quang-Cng ngói,

pòn ch- tng dng chung quanh. Tbáo chí

Oíuòng ch Nhan-Lng bày trn, .c xí toi
|t, ao thng, ngbim chnh,.-, thì nói vi
Juang-Cng ráng : a binh m dàt' Hà-Mc,

pinh- bo [hè ày. » Quang-Cng nói : <c lòi coi

h g t cbó sành, có dù chi mà nói dên. »

háo li nói: c dì cá raao-cái áo bào thêu,

gàp vàng, cám ao crnga- ây là Nban-Lng
'. 0 Quang-Cng xem mt hói, ri nói vi
hào râng : tôi còi Nhah-Lng nh dng
ng mà. bán áu. ì Tháo ndi : chng nn
hinh. » QuangrCng ng, dy nói: « ti tuy

ât. tài, xin ra gia chn vng qun lày thi. .

p v dng clio Tha-Tdrng. í Trng-Liêu
i

* gia,chn ba- quân khng nén ni chi. í

|uang-Cng vi y 'lèn nga, huí thanh long

hy bay xung; nói, trn mt phng, dng '

ly tm, lc xng vào trn, qun Hà-bc
h sóng r gió tang, Quanglcng thng dn
han-Lng. Nhan-Lng. ang dng di
y map cái thây Quang-Cóng lc ên, va •

,uôn hi, thì ng_a xích thò cùa Quang-Cng
iy mau, ã dn trc mf; Nhan-Lng

tay chng kip, dã b Ván-Trng tay J3

ui mt dao, âm nhào xuòng nga, rói V

nb xuông dt. -ct- lây.- thi cp Nban-Lng- ' ni c .ng, ^riVirdên .- ng- * dâ : dao

nh;.vôò- ch chng-; cd ngi
;
binh

^iKi H-bc cà kính^.chng./dnhl -ma lon,
binh r.ùí» Tài fhivó. .1

’ ...

n ràt nhiu
; Q'ang-Cng gic nga I ln núi,

1 cht
’

in tng thay éu khen 'ngi';
;
c.Quàng-Cng

dng th câp cho Tào-T) ío. Tháo n r-;‘ « Tng-
r Quàn thit lã thán. J> Quang-Cng nói'; < t có

) ù chi 1116* 001, em tôi là . Trng-dc-c,
>

»i chôn trm mun quán ly tèn thng.
tng, nh th vào túi mà !ày'.d...j> Tho
c knh, 'day li ngõ ba bòn m ni rng :

í l rày v sau, nh c-gp Trng-dc-Bc
ch nn khinh ánh, ti dy bin . vào j- trong:

lai áo cho nhó-. -• •

Nói v binh bi cua Nhan-Lng, chy -vé

òn gia dàng gp Vièn-Thiu, bén báo rng
c mt tng rt mnb, mt ru dài cm
cây di dao, mt ngi mt nga xng vo
trn chém Nhau-Lng^i^ nhn c ây nn
binh phi thua. Thiu tpl 'kinh hi 1« ngi
ây lá ngi nào vy » Tb-Tb nói : <1 ây
châc là Quang-vân-Trng là em cù. Lu-
Huyn-Bírc. » Thiu gin lâm, ch Hun-c
mà ni rng : « em ngi mà chém tng
yêu cua ta dây,; t là, ngi có thng mu, .

thl ngi mà làm chi s Bèn . h quân dao
phù dàn Huyn-Bc ra chém di, chánh' -th.fi: --.

Cha bit Huyén-Bc tánh'”*mng^th nao -

’

và nghe bài sau phn gii. • "• " •'

(Sau s tip theo) '1

CANAVAGGIO'

Chuyn hi ông húyn.

(tièp theo)

Ngi- Gi-Xng mang n ng.Tbch-
Bch, song chng bt làycbi mà báo áp.
Vé nhá chuyên ngh buôn bán, mã trong lòng.



' 'NÔNG CO MIN AM

hng lo ln kiêm chc n n cho ng y. Cò mt lán kia ngi Gi-Xug i buôn

Ba kia i bun mi v, nghe tin ng mi v, gp cou D&ng-Nng ang Xách

Thch' Bích cht lin chy dèn m xc ông no thì la không cho làm. Con Dng,

ây m khóc lc* rói v nhà ly tin cùa Nng nghe dy vy thì' khóc mà... vô.

sa son tn lim và mua mt s dât m
chn li dy c nhà u phi tang.

Nghe quan dy bán con Dng-Nng 16

tui, ba rao-i lng, còn nàng Nguyt-Hong

10 tuòi, nãm chc lng, thi mau mau em
bc dn mà mua hai ngi y.

Khi em vé nhà, Gi-Xng mi ch nàng

Nguyl-tìng mà phân cùng v rng : nàng

ày là con quan Thch-ing còng, là ngi_

ngày trc dã cu minh khi chèt nay mi

gp dip m dn n cho ngi, nôn biu v
phi vi lòng mà nui dng cho t tò, ch
hi thâm nh có k thn thích thì s giao

li, nhuc bng không c ai, thì phi ch
khi khôn ln, s la ni xng dáng kiêm kéu

ôi bn cho hng ây. Còn phn con Dng- cho

Nng là t thi cho theo nng Nguyt-Hng hn
cho cá bo, li dy v chng dng sai khin

u chi.

Tuy ngi Gi-Xng có dn th dn, ch
ngi v cng chng nghe theo, thày chng

trng ài hai nàng ày thì em bng ghét,

song chng dám ni ra.

Ngoi Già-Xng khi di bun bán thì

thng hay gi bog la v cho nàng Ngui-

Hng, biu may áo quán . mà mc. — Khi

vé nhà li hi nàng ây cho bít khi r .-nhà

ngi v n r vi ng làm sao, m Gi-

Xng thây vy li càng gin thêm, nôn l
ày vé sau ch khi chdng ra i bun ri, b

nhà bt con Bàng-Nng b theo bn tôi t
mà sai khièn. Con Dmg-Nng thày vy thì

thng hay than th- vi nàng Nguyt-Hong,

xin phép t s ây li cho ngi Gi-Xng
bièt, 30ng nàng Nguyí-Hng an ii n v

{Sau s tiêp theo)

.Trn-phu-L.

Hmt nm mui nga chng dng 6, 7. thng
§hong thà.khe khon ,mà thi.

^ Cng bi ch cn cht chi, nên mui nga
tuy tàn phái mi ích hoi mà còn bó buc

g|h chi tnh não rng ròi nh th Bièn-ha
hay là Th-dâu-mt, thì 'chc chuo nga

,

Phi Dá
.y suns lúc hi còn hn na.

* Vic nui nga cái thl k t sáu nm
pp ln, nh ngac khe mnh khngxy^n s g rui ro, thi k li nhiu, là vì

lúc “gva c va bán dc; thì bán
|òn nga cái t no úng tui, thì hi

Hm dut li châm thêm sô cho minh. Nh
$p

‘hn6 rói 3 y> hi phái viên kim dul
uông tnh Bèn-tre mà coi xét, có châm
êm cho chù nuôi dc 4 con nga ci
^ông t na

; ây là nga sanh sng' ti
un nm áu 1899; còn li nm, sau con
hh ra nãm 1900, th còn i nm. tái ngi cbc s chm thèm na. Bây gi sòac n th-ng ni cbuón l 26 con,

ng nm ti sung thèm thi s ng ngoài

,
con. K chc nm nay s 24 con và hai

nva c ging (étalons) m viên quan
lành tin chun càp còn c 1300 § 00

y, huòn chi nm ti có l nào khng ng'
|0 $00 ; rng ro hon dug mt nm
J ^ íl

> t thiêu thnh a, trc là

I
chng máy [o sanh hóa mà chi, sau

|SÚC vt, mà làm .nhn cùng lã mua
' có thu-

.

| viêt truyn nây dã biêt rng : ngôn t
!
kch, song cng hiu c công chuyn

:jthi. Ci xin nhng ngi dng ch/ cn
8.. chê khen.

'CHUNG

I
Bèn-tre dt ddn ký.

quèn éu khuôn php, sót ngha luân thng,
ha ra ttiílt. cách lch s con nhà Amnam.-
Li ni nh vy cng nhra chút, song

mía sâu có dt nhà. dt có ni. Ai ai cng
hc mà k. hc v k, ngi hc v nhn,
xa nay u c. Chng phi mt vic bc
mà ù. làm con ngi ra 'lch S cho dc;
Ty tbông biêt mun vàn s vt,, mà chng
sa sang trau di - t nhiên thin lnh, cho

khôi khí bm sb câu, vt dc sò tê, líu "hc
cng chng 'ích gì ?

: '

Ti nh mn hu sanh, may ' nh n trên

n hc vi di, no ói cng bièt xuôi xuôi. Xét
vi trong vic hc tây, luàn thng cng có

(l. Tuy khác cách mc dâu, song ngh suy

cng mt. Vua ti có, cha con có, chdng v
có, anh em có, bn hu có. Gng tt, gng

. xâu bit là bao nhiêu 1 Duy bât chc, rn
minh cùng không, hai u ây ti ni ngi
hc mà ch.

Ti -sn công d ln din mt m gng
tòt xu trong truyn sách tây ra ch quôc

ng cho em út tôi nõ coi nó chi, nh bíèt

tt mà bt chc, xu d rn minh,' thì 'tòi

t-ng tôi làm anh cng hu iuh mt chút.

(Sau sê tièp theo)

Nguyn-khc-Xng

Tài th lun -

Ngù luân thòng' giám
;

Li la

c bc trng thng hay nói râng :

di nay hc ch tày, tr- nn. thò lc,

(Tiêp theo)

Nng da yên ni ri thì tôi <11 cuôc b
mn cho ngi ta trông mia, làm rôn ngày

mà chi d
;

may nh ông chù làng

Kim-sn là ngi hào tm khi mía bén ri
ngi biu v chng vé gn sò mía cât

chòi b mà coi chng vá dánh lá mia, mi
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ciahay là 68 kilos .1

Go ic nhà raámi t/ 5 Piá ''

'

thóc

I3i cn hayá 60kiosr'>E^ i:tr3in

Váo bao sln- khi 'th'u".[ * 1

•'.20 » »•

R„. s
Ty -theoGo bng nhà máv Lí- . .

ngày hg trà . cho ch(3ng . nm tiên V' hai tién-

chng mía à úng la ng li cho hai tip

bán m nu- con ; rui thay nm ây mía

trúng mùa- nêrt khng' c i giá
;

thây vy tôi

n c hai lièp chó v 'i i . lúa mà' ãn ng
i ti mùa mà làm rung ; -mt ngây kia di

o chi thây lô àp di có vn .mù-u,

mi men dn hi thm coi chù vn có mó-n

lm trái dá dng^ cho con, trng tôi nó di

l-m r kiêm du mà ihâp; chng ng ghé

li nhà y hi ra là bà con cùa tôi
;
chng,

tim dng thân thích mó vé Iha cùng

ng chù hay dng dn vé r u vi

ngi bc bà con .mà làm n. Bác nm và

bác sáu lôi' thày v chng .ti nghèo mi
cho hai chc công l bèn cù lao Thi- sn

m làm rung. Con. ngi ta làm sao cng

khng ni vi vn thi cn dng yèn kin,

Khi bác minh cho dàt mà làm, thì cung

t-ng chc lu loan n, vì rung làm ltbi

ong lúa mn, c l nào li không d 'dà

hay sao ;
ai dè cái àt làm sao bt m xung

ban du ti lòt, ri chng vài mi ngày

tr li sau h tri nâng thét m timg

thng cháy, lán, dên i v chng chu khó

h nc ín thi rng tác nc sng vào,

i thói
;

(ác. nc: sng vô dã khg cu
dng cn ngt nghèo, mà còng ry li

è ne theo nc ln mà cn m na 'mi

ky cho. Các ng :c<5 thây cóng, cuc con ngui

& th náy nh may- chag nói làm gi ch
ci rui * thi kh bièv )' Dgn nào; i di Irn

tri hng- háng, m chy ât khò, di dât

hp hnh cua còng tr ngách; ban êm ln bò

by cân m b by b cùng dng ban ngây

luc xung hang su khng phng, tr kh
cng cuc rh vy cdu tai bin ch tôi cng
khtig chu ngã lòng raà quên bé nòng v.

Ti chy tri v bôn Rch-gra t tha mi

•nòi h- thit, cho bác nm bác sáu lôi hay

ri bác tòi li cho la giòng khác. By gI
nói dên ngh'm thng hai bác tì, nhà khng

ù gì nhng mà thng con cháú nn hv

'sc phù tr ng mà làm n; Bác tôi cho iiíá,

ging kbác và biu váo ng phía Kn-S0n

mà bt -m, rói ch qua Thi-sn mà cày

Nghé dt cù láo thng làm la sm
; mí

-hm ây tôi' b tht m k nht, làm bãt' tua

sau thv.d mun rói. .

'
-

)

(Sau s tièp theo)

Bng-Gian Phan-cng-V lào phu

Li rao

Li kính, rao cho- ch Q.uí-Vin ng;

hay,, nay tôi c lp mt tim bnh m
ti ng Boulevard Charner, sò 95, (t
danh Kinh-isp bánh ràt tt, làm bt mi'

Langsa ròng, chng có pha, xin khi mi
cho cn thn' kèo ln bánh ca chc

li trong tim tôi có nhiu th bnh ngo|

và bnh mg ngon lm. . '1

Li c bán th rir'u Lang-sa nhiH

hng ngon, ngt mt b
;
giá bán r hi

ch- khc; c Café, sa b Cbocolat dùng

srn mai và chiêu,

Vy nh vin quan quí khách c rni

xin ên quán tôi, trc chi sau giúp

'ngi dóng ban vi nhu làm cho DÔ|

vic lâu dài.

(PlRRE L-xNG-NoN

C ngòà muôn bn mt s- rung, rât t'V

ti ht Sôc-trng, rung ây khàn ng $

dôn ng 4,. 5 muòn lá tàu, phía rcl

dât lm ry tôt lm, dã có hn 30 tá dí

, chù não cng khá, khi giùm n, có 1

rói mt miêng vn aãn sàng, 0 cdn

va càt sng, bán giá nh, ai muôn mua

dn do Bn-quán mà thng ngh.

ni

h .

tr.

)ua

1- di

NÔNG' C m5nm--

:



IN và NH BAN SACH
CA ÔNG CLADE và CÔNG-TI

ng OINAT, s 119 và 129

sách ch quòc-ng'gi nh sau nây:
.

guyên Thc kiu vs thi hành n ! vê vic. hình -

$00 Và vic h vã vic thng-mi cha Dgi
60 Bn quàc 1 $ 00

20 ..
Cours d’An namite 2 50

00 Coucs gradué 2 50-

30 CoQvrsaUon inaraltí Pranaia CartOímeS 0 80

60 Vocábulaire Annamite íranàis ... 1 60

40 Vocalimlaire Trng-Vnh-Ký ...

.

• 1 20

50 Misclìannée 1 40

10 Sách dy cách nàu n Cartonnée. . 1 10

Nh-B-Mai. 0 30

00 Ph-kÌu 0 20

T 30 Th Nám-ky
0 10'

30 Chuyn i.xa in li lu thõ . . 0 60

ách mà mua, còn nhng quan cò r xa ht mà muôn

it Doste, nói trong th é chò - và tên h cho ro

C 'bn Nht-trinti piong-uo I

-cuôn mt nSm là 50 s giá.

Th Lc-vàn-Tin

Tung Sn-bu...,

Tuóng Kim-thch-ky-dyôn

Tung Kim-Yn-kiu

Tc-ng c-ng
S ký Nam-vit
Phong-bóa iu-hành
Chánh tà và Lc súc. ........

.

Minh-Tãm Bu-gim cuôn th ni

Vá' cuòn th hai :

Lang- châu

Bch-vin
Ai' muôn mua tht ên ti nhà

mua thi -xin phi gi th và.

ràng, Ihl ông CLAUDE, s gi

CASERIES SUR. EAGRCLTlíRE ET LE COMlMERCE

.. V:

;'
: .Ml TN LE IMNGÀY TH NM

• GX BÁN'NHT TRÌNH

Í

Ngtri bn quòc

mt nm.. 5$00
•áu tháng. 3 .00

Ngi Langsa

cung ngoi-qôo
nsl nm. 10 $00

tíu tháng. 5 00

i pháp cng ngoi qcl. 00

Ch Nhn-. CAnAVAGGIO
' ANNONCES

Ch Bút lNG-KHC-N 1NH

.
. . • T* D-Thc

Btng LàGRanDIRE, Sô 84

t,r Page le eeniinètre

2« Page le.cent.1

3* Page- le-cent..

4« Page le cent......

NM* nham-dãn
(1903)

i muôn múa nht- trình, hay là in vic chi vào

rì-trình thl c.':, do Bn-qun chi-bt là.

‘NG-KHC-NNH/ má tkug-ngh,- ch co

;!cho- ,^ Cãnayggiòí.maA/:^';!'!? -
-

.

THANG GIENG

Lamcsa.

Th nm
Th sáu

Th bày

C»ÚA NHT.
Th hai

Th ha

Thú- la'

Th ncn
Th sa

CaÚA N11T.

Th- hai -

Th ba

Th t
Th nm
Th eu

DiMAíiCBB.
Yendredi

DlMANCHB
Mercredi

Vendredi
Mereredi

Cuì S3T.
Th hai

Th ba

Th l
Tháng iéit ÁMHdrt

Th nam •

Th sáu

DlSiANCHE.
Yendredi

Cha Nay-T.

Th hai
Diuxnche

Mercredi.

Mercredi
Vandredi

Samedi .

.



rnay ch
ho nhn rói

l, dng-thu-r

iréri Trng
tha rng: <

m,' nav b -Ti

o th. > Huyé

:ao tam thu'

danh' t H

c mng nói

3uàng-v8n ch lo dem vào nht-trlnh- c.:
ó giri mt bài phú a Thnh-ny? hum

dem vào dây cho Ván-hu xm..‘;..

Bn-quáng chu hút cn t.

Thanli ny huòn k phu '

.

.

ì 'm tc 'vì vãi còn xuárt, v.' vn. :-

Xun lt non linh,
; '*

Hng nng bin kh. J

'
‘

:
' 7 '

Cái thân bó liu, ti vn gà. m

.

t

lánh

cuc trn ai; • t

*’ *

4 Xúc phn thuyn quyên, tim núi séo-

ng siêu vòng 'tnh d. i“'

& No khng khng sc sc, dài má:.' 'dào

m sánh bn nâu sòng
;

6. ng th th phi phi, liu mày liu mun

hòi tri tinh ng.

Nhng ni ngun n h ái, tàra lòng cu

o chng 4hèm tham
;

’

Nào hay trâng gió tình, tât d m
trán à sr m.

'

f
... ....

Bi vy :

9 Bin-b-sc chày kinh ng. ngn. . Các

ng vng ngn gió khéo ng, da

;

10 Tha ngc hu m c b th, sông Ngâ-

hág câu ô càng xui dc. .

'•

11 Ao c v Tày .xch gip, tnnh hng-

qun cho khòi kíp luân hi;
__ t

'

•12 Lâm le qua .bin ci lau, àng la V cha

14 Thin dúyôn irr li c duyèn, qèn. gió

rù trng nèn ký cc. ..
”...

1B Bà nguyt' khéo xe ch) dôi l la^nà

khuày kha k ni oô ;

16 ng t giác buc láu xanh, cc c' li

xy vn ngi thê tc.

i thôi

!

17 a rng trc Quan-ám, dng trao di



18 Nng bông tòng La-hng, mà trang diém

dung nghi. •

19 N ngi phng yt dè, kìa bác b kina-

cang, ông sn.thèt cho ai mình vng rm
;

20 Bây Ihp nh lu ài., ó tam tbièn Châu-
:

lý, thng chm bôi cùng khách má xanh ri.

21 Sm làm mây; chiu làm ma, my ma
mù mt dành Vu-phong, câu hoa nguyt

di câu kinh k

;

22 Tra t hng, khuya ôt la, hng
la l- lòng ài Phng-trng, cành Yèn-

ba thay canh t bi.

23 vi chùa quét tc lá da, theo thú què

nhng khôog k chun

;

24 Nhà xng yêm nim nm túy' dàt

lch dã him ngi vi.

- - Néi mi
25 i sc den chàm.

; .

26 Mn mu phàn di.

27 C- pht khng àm êu hu cu, nghiên

thành nérc dng ci trièu
;

28 Không vng u quàn s bit ly, l

gió nhành chim tình ng toi.

29 Mt xoan tay ngc, ng dng hoa gôi

pht-t vui chi

;

30 Na im môi son, bòng b liu ming

Vng-iôn da dy.

31 phog pht gi sen min Nam-bi, gót Kièm-

iièn d di, phòng theo di bc Quan-ám;

32 È né ma hu còi Tây- thiên, gng bch

ngc sm soi, qu ung làm thán m vãi.

33 Nhà hijt ngc, vt ht châu, àm hu

mang mát ;

34 Buôn khách Tán, 'bt khách s, bi ip
thon von.

35 Bm chán ong chng ni phàm thât

phúc khi nim chuo tròng í

3S Anh r yèn rp chõn lm cung nhó- nhng
• chuyn nc non.

37 Chièc thuyên tình' lng dng bin trám ìun,

ông Bt-ra nghiên tròng ci khúc khít

;

38 Cái sóng sc lô xô dòng tê d, s on

trng 'rùm tíng ni bàm bon.

39 Hn xoa Tn -.cành chói di son, doái li

chui b d vi mât
;

40 H nh thng dn lòa các tía, Xem

qua ba la mt dâu còn.

; Bên nay. V

41 Hn h ip lúc m màng, cht- thy

thin phòng dà bo. ngáo ;

4 2 Git hài dng cn say tin, bièt bâo niên

khách kim bng xng..

43 Lâm cuc phai gi mê, la o con eri,

m pha qu;

44 K tình dà chí th, b v tay trng

kh thùng thán,

45 Máu mng gà, nóc YÕ lu, ngoài hièn-

mây tnh ln mây ma, Tng-ugc Trng,

khanh nkinh x n
46 Ru bch cúc, .

trà hng mai, trên tic ;

khách say mi khách tn, Vng-lôn Công-

t ng tinh nhn. -

47 Tòa Ihièn nhiên xây dúc mt trm nm,

phi sóng dây cm sc, boc gp trang

tài t, hoc gp bc phong lu, chi \r
:

d con ngi ra bc phn;

48 Bò to hóa vòm v mi hai bèn, mong;

gt khách giaDg-li, vy cng gi Lu hành,:

vy cng rng tác phc, lun khoe,

khoan cái tui h thanh xun. ;

Trnh-hoàí' Ngha. (Saigon)

Tài th un'

( Tièp theo)

Mun Ib ì mun ,ch biét làm sao by ch,

cng phi nh liéu, chng m sn s -ià

ngày tháng' ri, ti mi nhò ch qua m:

càv my chc cng t ry cua bác lôi cho -

Bèn tuói náy mi thày lòng Oug To vt,

muôn cho ai nên h d quá. Lúc tôi càyj

xung à hèt hai phán tháng chín, ai dè tri

Nnh gian hu bin;
y

\ * —
*

.,•*,* s.

Trong in-lc nói rng:i vua Càng-long '

nm th 20 c tên H-kbánh-Minh .li yèt

miu c V-Mc. ti.núi Linh-sn 'thây trc
dn th c mt cái hình Tán-Côi.c bng

ng, hình trói ké dò gia sân dn th day

mt vò miiki, _cúi dáu xung, di chn có

mt òng ..cy bng vng- vn-vn, cn
trn dáu Tán-Côi ã khuyt xuòog, dàu mòn

lng, gn )êí cái tráng. Tòn H-khánb-Minh’

hòi ra thi ngòi • gi miu thut r3ng: T
thu- nay ai muôn èn yl miu ny, trirc

khi muôn cu khn du gì, thì phài ly cây

Ne-dng sng di chng Tán-Còi mà

ánh trn âu nó ba ci ri s vào khn

cáu mi linh. C s nh vy không r bày

ra, có phi h òi Nam-Tông r li dáy

hay là lôi. sau náy, mã hình ng dn i hao

mòn dng thê, nèu- nh t Nam-Tng li

ti Thunh-càng-Long'cng dà gân 500 nm d,

cho nên Tn-Ci mi gán trùng óc.

B vy tên Khnh-Minh mi vnh hai cu
tc cnh nh vy : •

.
.

Thanh-sn hu hnh mai trimg còt,

Bch tbièt v cò chú nnh thán.

***

Coi rói. truyn Dy tg. cng nn thut'..

cho k dng bang tng tn, và xio..sUy
;
ngh .

m coi, ng Võ-Mc (Nht-Phi) lã ngi trung.'.' .

lit, cht thi thanh thân ngi ' ta lp miu -

làm chùa cúng kin, thng nièn qu tè’ t
^ao qui tam ngun, hng hà không tit, thi'

,f

n
£ phi rói, y k trung thán hièu t, (lanh

aro, * L

! C(J
lu íhin c.

mã Còn nh Tán-Côi là binh sanb gian nnh,

dô hiên tt nn, lon -thán ngicb t, cho

nn khi cht rói không ai cng quài.^nghc

èn tên thì ghét, vy mà hi còn plii b trôi



ehdn nhù máy.

' 5 Pháo thc
IrOgl trm
10 -..» ,

|

'13 > »

1

.20 . .. »

Ty. theo

án sànp va

,Go lc nhà máy miít
jí 34 cn hay la 60 kìíos

700 ....

Vào bao sn, khi thuè.l

mây

u 1I PHO BUNG M. SÕNG BÊN-TRE
Có bn các th sách -s hc ciiír tây và

cc th ^sách-ch- quôc-ng, 11)0- tung,
truyn • s, cùng sách Mình-tâm, T-th
ch nhu c âm quòc-ng. • • õ.

,
.

Bán dùng nhà trng, nh giày trng,
giày , cáng vit, ngòi viêt, mc, thc,
vân vân

Bn các th hình treo chi và tu-st.
Ni bt ai c sa t-st, máy may, xin

rc n nhà, thì s giúp 'cho,' cingtit
công lao. s phi- không nài nbi ít.: •

Nhà có may my, may y phc' tây và
trng Annm vi tôtrá' muôn t-niay

tùy. thích, tin công thng, •.n • rê,ni
ch' -

khác. - •••

- 4^":
Paul Chc, ch Café-Saigonnais ti dng

d Adran, sà 101, rao cho ch v yiôn- qan
quí khách r, ch café mi lp ây, hn
d th ru Langsa ngt ngon mi B
giá bán rè hn ch khác; có caf,. sa pò’

chocolat dùng sm mai và chiu
; li (cô

phòng nghi ô- tng trên sch s. —rTn-
Yin, Quí v nào thích vui choi, xin- dân
ch ngi bn quòc cùng nliàu, mà giúp
cho nôn vic.

.8


